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Úvod 

 Ovzduší – všude kolem nás. Natolik důležitá součást života na Zemi, bez které 

by život neexistoval. Alespoň ne ve formě jaká je dnes. A jelikož je jeho existence pro 

náš život tak zásadní, je třeba o něj pečovat. Kvalita ovzduší v ČR se dle Zprávy  

o životním prostředí České republiky 2013 „celkově nezlepšuje, ale pouze kolísá  

dle aktuálního vývoje meteorologických podmínek v daném roce.“
1
 A protože je 

znečištěné ovzduší kvůli své povaze a vlastnostem globálním problémem, zasahuje tak 

do života celého lidstva, je třeba jej chránit a snažit se stávající stav ovzduší zlepšovat a 

zkvalitňovat.  

V této diplomové práci se věnuji ochraně ovzduší na obecní úrovni. Zaměřím se 

na právní nástroje, které mají obce k dispozici na ochranu „svého obecního“ ovzduší, a 

jakou roli v této problematice zaujímají. Stěžejním právním předpisem ochrany ovzduší 

je zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jenž je 

účinný od 1. 9. 2012, který poskytuje obcím mj. nové právní nástroje, díky kterým tak 

mohou zasahovat rychleji a efektivněji do ochrany „obecního“ ovzduší.  

V diplomové práci se zaměřím především na nástroje ke snižování znečišťování 

ovzduší a dále na působnost a pravomoc orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší, 

nicméně se nehodlám zaměřit na celkovou právní úpravu ochrany ovzduší, nýbrž 

především na právní úpravu a právní nástroje, týkajících se přímo obcí. V rámci této 

problematiky se budu zabývat nejenom přenesenou, ale i samostatnou působností obce.  

Struktura diplomové práce je následující. V první kapitole se věnuji obecně 

ovzduší, jako předmětu právní úpravy. Neopomínám samozřejmě základní definice a 

pojmy, které jsou s tímto tématem spojeny, jako znečištění, znečišťování a znečišťující 

látky a další pojmy. Vzhledem k zaměření diplomové práce na obce a jejich roli 

v ochraně ovzduší, se v druhé kapitole zabývám právní úpravou obcí v českém právním 

řádu. S tím souvisí právní úprava samostatné a přenesené působnosti a dále právní 

předpisy, které obce mohou vydávat, a kterými upravují záležitosti týkající se nejenom 

ochrany ovzduší. V této kapitole se okrajově zabývám i historií právní úpravy ochrany 

ovzduší a s tím souvisejícím vývojem role obcí v ochraně ovzduší. Ve třetí kapitole se 

                                                 
1
 CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zpráva o životním prostředí České republiky 

2013 [online]. Praha, 2014 [cit. 2015-08-19], str. 11. Dostupné z: 

http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Zprava%20o%20zivotnim%20prostredi%20CR%202013_1

41112.pdf. 

http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Zprava%20o%20zivotnim%20prostredi%20CR%202013_141112.pdf
http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/Zprava%20o%20zivotnim%20prostredi%20CR%202013_141112.pdf
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zaměřuji na role obcí v rámci využití území, a to především na územní plánování jako 

koncepční nástroj ochrany ovzduší. Ve čtvrté kapitole se věnuji umisťování a 

povolování stacionárních zdrojů v rámci povolovacích řízení, kdy obec v těchto 

případech vystupuje v samostatné i přenesené působnosti. Pátá kapitola je zaměřena na 

specifické právní nástroje obcí v oblasti regulace dopravy, a to na nízkoemisní zóny a 

regulační řád pro případy vzniku smogové situace. Šestá kapitola obsahuje 

problematiku nepodnikajících fyzických osob ve vztahu k ochraně ovzduší, kdy se 

zaměřuji na možnosti obcí, kterými v této oblasti disponují a věnuji se i připravované 

novele zákona o ochraně ovzduší, která mimo jiné upravuje kontrolu provozovatelů 

stacionárního zdrojů umístěných v rodinných domech, v bytech nebo ve stavbách pro 

rodinnou rekreaci, pokud se nejedná o podnikatelskou činnost.  

Cílem předkládané práce je analýza právních nástrojů ochrany ovzduší napříč 

českým právním řádem na obecní úrovni a zhodnocení, zda stávající právní řád 

poskytuje obcím dostatečnou oporu a prostředky k ovlivňování a především 

zkvalitňování „obecního“ ovzduší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1 Ochrana ovzduší 

1.1 Předmět ochrany 

Ovzduší je chápáno jako plynný obal Země – neboli atmosféra. Patří 

k základním složkám biosféry, kterou lze chápat jako „prostředí existence živých 

organismů na naší planetě, bez níž by život v dnešní podobě nemohl existovat.“
2
 

Ovzduší se obecně rozlišuje na volné či vnější ovzduší, tzn. ovzduší mimo obestavěné 

prostory, a vnitřní ovzduší, které je v uzavřených prostorech, nejčastěji je spojováno 

s pracovními prostory. V rámci vnitřního ovzduší však již nelze pojednávat o právní 

úpravě v rámci životního prostředí, ale zde se jedná především o právní předpisy 

týkající se hygieny či zdravotnictví. 

Složení vzduchu je vzhledem k neustálým změnám a procesům, ke kterým 

v atmosféře dochází, nestálé a proměnlivé. O relativně přesných číslech a množství lze 

hovořit pouze u hlavních složek vzduchu, tj. dusík, kyslík a vzácné plyny.
3
 Ostatní 

složky se průběžně navyšují a snižují v závislosti na chemických reakcích, ke kterým 

v atmosféře dochází.
4
 

Atmosférický vzduch neobsahuje pouze plynné složky, nýbrž i kapalné a tuhé 

složky ve formě aerosolů, které obsahují tuhé i kapalné mikroskopické částice hmoty 

rozptýlené v plynném prostředí. Kapalné složky se vyskytují v ovzduší ve formě mlhy a 

mraků, kdy jde o malé kapky vody, které vznikají díky procesu kondenzace vodní páry. 

Co se týče výše zmíněných aerosolů, ty vznikají působením vulkanických erupcí, 

požárů, ale i působením větru, biologickými procesy i fotochemickými reakcemi z dříve 

plynných složek.
5
 

Předmětem právní úpravy ochrany ovzduší je vnější ovzduší.
6
 Ovzduším zákon 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OvZ), 

rozumí „vnější ovzduší v troposféře“.
7
 Troposféra je jedna z vrstev, na které se 

                                                 
2
 OBROUČKA, Karel. Ochrana ovzduší I.: (zdroje a látky znečišťující ovzduší). Vyd. 1. Ostrava: Vysoká 

škola podnikání, 2003, 81 s., str. 5. 
3
 Složení atmosféry Země. Meteocentrum.cz. [online]. [cit. 2015-08-18]. Dostupné z: 

http://www.meteocentrum.cz/zajimavosti/encyklopedie/slozeni-atmosfery-zeme. 
4
 OBROUČKA, Karel. Ochrana ovzduší I.: (zdroje a látky znečišťující ovzduší., cit. dílo, str. 10. 

5
 Tamtéž.  

6
 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xlvii, 629 s. 

Beckovy právnické učebnice, str. 255. 
7
 § 2 a) OvZ. 

http://www.meteocentrum.cz/zajimavosti/encyklopedie/slozeni-atmosfery-zeme
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atmosféra člení.
8
 Tvoří nejspodnější vrstvu ovzduší u zemského povrchu a její výška 

sahá v průměru zhruba do 11 km. Rozdílná výška je u pólů, kde troposféra sahá pouze 

do 8 km, naopak třeba na rovníku sahá až do 18 km. V troposféře se nachází téměř 

veškerá vodní pára a prach zemského původu. Troposféra pak přechází do stratosféry, 

kdy se na pomezí těchto dvou vrstev nalézá tzv. tropopauza o tloušťce zhruba 2 km.
9
 

1.2 Znečištění, znečišťování a další základní pojmy 

Ovzduší jako takové nebylo nikdy naprosto „čisté“. Znečišťující látky vždy byly 

a jsou do ovzduší vnášeny i přírodními jevy a procesy. Mezi ně patří např. lesní požáry, 

rozklad rostlinných látek, eroze půdy, sopeční erupce.
10

 

K výraznému nárůstu znečištění došlo s počátkem průmyslové revoluce, kdy se 

začalo využívat hojně uhlí a jeho spalováním docházelo k tomu, že se do ovzduší 

dostávalo více oxidu uhličitého. Mnohem více oxidu uhličitého se však do vzduchu 

uvolňuje při spalování i dalších fosilních paliv, jako zemní plyn, benzín a nafta.
11

 Oxid 

uhličitý však, jak poukazuji dále ve výkladu ke konkrétním znečišťujícím látkám, má 

v tomto směru zvláštní povahu – může mít škodlivé účinky, ale zároveň je nezbytný  

pro život na Zemi. 

 Ačkoliv dojde pouze k lokálnímu znečištění – ať už na území obce či státu, 

vzhledem k povaze ovzduší dochází k tomu, že ono původní znečištění zasahuje i jiná 

místa a znečištěné ovzduší se tak stává globálním problémem, který zasahuje celou 

planetu. Nelze však opomenout i dopad znečištěného ovzduší na lidské zdraví a 

způsobené zdravotní obtíže s tím spojené. 
12

 

Je důležité upozornit, že zákon používá dva pojmy, které se na první pohled 

mohou zdát stejné. Jde o pojmy „znečišťování“ a „znečištění“.  

Znečišťování – neboli emise, definuje zákon jako „vnášení jedné nebo více 

znečišťujících látek.“
13

 Jedná se o děj, činnost či proces, při které dochází právě 

k onomu vnášení znečišťujících látek do ovzduší.  

                                                 
8
 Dalšími vrstvami jsou stratosféra, mezosféra, termosféra a exosféra. 

9
 OBROUČKA, Karel. Ochrana ovzduší I.: (zdroje a látky znečišťující ovzduší), cit. dílo, str. 11. 

10
 Tamtéž, str. 7. 

11
 JELÍNEK, Antonín, Marie ŠÍSTKOVÁ a Romana MAŠÁTOVÁ. Vzdělávací modul Ochrana životního 

prostředí v oblasti vzduch. Vyd. 1. Náměšť nad Oslavou: ZERA - Zemědělská a ekologická regionální 

agentura, 2012, 173 s., str. 5. 
12

 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd., cit. dílo, str. 255.  
13

 § 2 c) OvZ. 
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Znečišťování lze rozlišovat na primární a na sekundární. Primárním 

znečišťováním se má na mysli „vlastní vnášení znečišťujících látek ze zdrojů  

do ovzduší.“
14

 K sekundárnímu znečišťování pak dochází díky fyzickým a chemickým 

změnám či procesům těchto znečišťujících látek, které se již dostaly do ovzduší. 

Nejčastějšími chemickými či fyzickými změnami jsou přeměny skupenství látek, 

neutralizace, oxidace a další. Místo pojmu sekundární znečišťování se lze také setkat  

s termínem „chemismus“ atmosféry.
15

 

Ke vnášení znečišťujících látek do ovzduší dochází z antropogenních i 

přírodních zdrojů, antropogenní původ však převažuje. Tyto antropogenní zdroje zákon 

o ochraně ovzduší rozlišuje na stacionární a mobilní. Stacionární zdroje jsou poté ještě 

děleny na vyjmenované a nevyjmenované. Výčet vyjmenovaných, z hlediska vlivu  

na kvalitu ovzduší významnějších, stacionárních zdrojů obsahuje příloha č. 2  zákona  

o ochraně ovzduší (např. spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, tepelné zpracování odpadu ve spalovnách, tepelná 

úprava uhlí, koksování). Stacionární zdroj zákon definuje jako „ucelenou technicky dále 

nedělitelnou stacionární technickou jednotku nebo činnost, které znečišťují nebo by 

mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou pouze 

k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků nebo procesů.“
16

 Mobilním zdrojem se 

pak dle zákona rozumí „samohybná a další pohyblivá, případně přenosná technická 

jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu pohonu nebo je 

zabudován jako nedílná součást technologického vybavení.“
17

 Jak jsem již uvedla výše, 

ovzduší je „znečišťováno“ i samotnou přírodou, kdy jde např. o výbuch sopky, procesy 

tlení, hnití či kvašení.
18

 Tyto zdroje jsou však v porovnání s lidskou činností relativně 

zanedbatelné.  

Zdroje znečišťování se mohou dělit i dle dalších kritérií, jako třeba podle 

umístění – na přízemní, vyvýšené a výškové, dle uspořádání – na bodové, liniové a 

plošné, či dle časového režimu – kontinuální a diskontinuální.
19

 

                                                 
14

 OBROUČKA, Karel. Ochrana ovzduší I.: (zdroje a látky znečišťující ovzduší)., cit. dílo, str. 15. 
15

 Tamtéž.  
16

 § 2 e) OvZ. 
17

 § 2 f) OvZ. 
18

 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd., cit. dílo, str. 256. 
19

 ANDREOVSKÝ, Jan. Příručka ochrany kvality ovzduší. Vyd. 1. Editor Vladimíra Henelová. Praha: 

Sdružení společností IREAS centrum, 2013, 640 s., str. 150. 
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Od pojmu „znečišťování“ je třeba odlišovat pojem „znečištění“, případně 

„úroveň znečištění“ nebo také „imise“, kdy se jedná o stav, kdy jsou znečišťující látky 

vneseny do ovzduší. Jde o důsledek procesu znečišťování. Míra znečištění se určuje 

pomocí tzv. úrovně znečištění, která představuje „hmotnostní koncentraci znečišťující 

látky v ovzduší nebo depozici znečišťující látky na zemský povrch za definovanou 

jednotku času.“
20

 Místo pojmu úroveň znečištění je občas používán pojem „kvalita 

ovzduší“, kdy toto vyjádření není natolik přesné jako „úroveň znečištění“, ale v podstatě 

má stejný význam.
21

  

S tímto souvisejí i pojmy „emisní limit“, „emisní strop“ a „imisní limit“, které se 

prolínají do celé právní úpravy ochrany ovzduší.  

Emisní limit lze dle § 2 písm. i) OvZ chápat jako „nejvýše přípustné množství 

znečišťující látky nebo skupiny znečišťujících látek vnášené do ovzduší za kalendářní 

rok.“ Emisní limity bývají převážně vyjádřeny jako hmotnost znečišťující látky, kterou 

obsahuje určitý objem odpadního plynu. Je vyjadřován v jednotkách mg/m
3
. Emisní 

limit slouží jako nástroj regulace a je významný pro aktuální znečišťování ovzduší. 

Emise ze stacionárních zdrojů jsou omezeny právě tímto limitem, jelikož tyto nesmějí 

daný emisní limit překročit. Emisní limity se dělí na obecné a specifické. 

Naproti tomu emisní strop, který zákon o ochraně ovzduší definuje  

v § 2 písm. j) jako „nejvýše přípustné množství znečišťující látky vnesené do ovzduší  

za kalendářní rok,“ je rozdílný v tom, že tento je ukazatelem a regulátorem množství 

znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší za dané období – kalendářní rok. Nejde zde 

o aktuální regulaci vnášených znečišťujících látek do ovzduší, nýbrž o takové 

jednorázové vyhodnocení a o celkovou regulaci tohoto objemu. 

Imisní limit, který zákon o ochraně ovzduší definuje v § 2 písm. k) jako „nejvýše 

přípustnou úroveň znečištění ovzduší stanovenou tímto zákonem,“ platí pro ovzduší  

nad celým územím ČR a tyto limity jsou plněny plošně. Imisní limity jsou vyjádřením 

přípustné míry znečištění životního prostředí a znamenají únosnou míru znečištění 

podle zákona o životním prostředí.
22

 Dosažení a udržení přípustných úrovní znečištění 

je základním cílem právní úpravy na poli ochrany ovzduší. Oproti předchozí právní 

                                                 
20

 MORÁVEK, J. a kol. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xx, 415 

s., Beckova edice komentované zákony, str. 10. 
21

 Tamtéž.  
22

 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí., cit. dílo, str.  256. 
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úpravě jsou imisní limity stanoveny v příloze č. 1 zákona o ochraně ovzduší (dříve byly 

stanoveny prováděcím právním předpisem). Imisní limity vycházejí z evropské 

legislativy, zejména ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 

15. prosince 2004 o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických 

uhlovodíků ve vnějším ovzduší a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES 

ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, a jejich 

důvodem je ochrana zdraví lidí, ekosystémů a vegetace. Imisní limity jsou stanoveny 

pro znečišťující látky, kterými jsou oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, benzen, 

troposférický ozon, olovo, jemné prachové částice PM10 a PM 2,5, arsen, kadmium, nikl 

a benzo(a)pyren. Stanovení imisních limitů je přímou transpozicí evropského práva a 

ČR nestanovila žádné další zpřísnění či rozšíření o další znečišťující látky. Stanovené 

imisní limity jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší při výkonu jejich působnosti 

podle zákona o ochraně ovzduší, které by měly navrhovat a prosazovat taková opatření, 

jež povedou k dodržování imisních limitů. Imisní limity nejsou přímo závazné  

pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší – pro ty jsou závazné především emisní 

limity.
23

 Hodnoty imisních limitů jsou určitým kompromisem, jelikož je v rámci jejich 

určení zohledňován vliv znečištění na receptory, zároveň však také na potřebu 

hospodářského a civilizačního rozvoje společnosti.
24

 Důležité je upozornit, že imisní 

limity se nevztahují na ovzduší v uzavřených prostorách a venkovních pracovištích  

pro veřejnost volně nepřístupných. 

1.3 Znečišťující látky 

Ani zákon či prováděcí předpisy neobsahují přesný a určitý výčet znečišťujících 

látek. Zákon pojednává o znečišťujících látkách velmi obecně a to tak, že jako 

znečišťující látku chápe jako každou látku, „která svou přítomností v ovzduší má nebo 

může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje 

zápachem.“
25

 Nejvýznamnějšími znečišťujícími látkami v ČR jsou v současnosti 

především tuhé znečišťující látky (suspendované částice PM10 a v poslední době i 

PM2,5), oxid siřičitý (SO2) a oxidy dusíku (NOx), které jsou výsledkem spalování 

                                                 
23

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

2012, roč. XII, č. 32, 154 s., str. 20-21. 
24

 MORÁVEK, Jiří. Nový přístup k imisním limitům. České právo životního prostředí., 2012, roč. XII, č. 

32, 154 s., str. 40-41. 
25

 § 2 b) OvZ. 
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fosilních paliv pro výrobu elektrické energie i v průmyslovém využití. Dalším 

významným zdrojem jsou emise z dopravy obecně a obzvlášť z té automobilové.  

Je zapotřebí doplnit, že oxid siřičitý i oxidy dusíku jsou emitovány do ovzduší i 

přirozeně (jak jsem již uvedla např. sopky), ale jde pouze o nepatrnou část celkového 

objemu znečišťujících látek.  

V dalším výkladu se zaměřím na hlavní znečišťující látky, kterými jsou 

především tzv. tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku a amoniak, oxidy 

uhlíku, přízemní ozon a benzo(a)pyren. 

1.3.1 Tuhé znečišťující látky a suspendované částice PM10 a 

PM2,5 

Při činnostech jako je spalování paliv či při dalších průmyslových činnostech 

dochází ke vzniku emisí aerosolů, které jsou tuhé, kapalné nebo i směsné. Souhrnně se 

používá pojem „tuhé znečišťující látky“. Tyto látky mají různé chemické i velikostní 

složení, jež záleží od zdroje znečišťování a také od způsobu jejich vzniku. Obsahují 

např. těžké kovy nebo mohou být nositelem pro těkavé organické látky. Z hlediska 

dopadu těchto látek na lidské zdraví byly poté definovány skupiny PMx (Particulate 

Matter), které se rozlišují podle velikosti obsahujících částic, které jsou menší než x µm 

(aerodynamický průměr). Nyní se sledují především suspendované částice PM10 a 

PM2,5.
26

 

Suspendované částice nebo také jemné částice prachu či tuhé částice (v dnešní 

době se používá více názvů) jsou považovány za jedno z hlavních rizik pro lidské 

zdraví. Nemají specifické složení, jelikož jde o směs látek s různými účinky a 

vlastnostmi. Jediným společným hlediskem je to, jakým velikostním sítem pro PM 

projdou. V dnešní době se zaměřuje především na velikosti částic, které jsou schopny 

průniku do dýchacích cest. Tzv. thorakální frakce s aerodynamickým průměrem částic 

do 10 µm, která proniká pod hrtan do spodních dýchacích cest, je označována jako 

PM10. Jemnější částice tzv. respirabilní frakce s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm, 

která proniká až do plicních sklípků, se označuje jako PM2,5.  

Co se týče zdravotních rizik, suspendované částice dráždí především sliznice 

dýchacích cest. Bývají i důvodem změny morfologie nebo funkce řasinkového epitelu, 

                                                 
26

 ANDREOVSKÝ, Jan. Příručka ochrany kvality ovzduší., cit. dílo, str. 152. 
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dochází tak ke zvyšování produkce hlenu, je snížena či omezena samočistící schopnost 

dýchacího ústrojí a v důsledku celého tohoto procesu dochází k častějším infekcím. 

V souvislosti s častějším a vracejícím se onemocněním dochází k oslabení imunity a 

následným chronickým onemocněním např. ve formě bronchitidy. Dalším ovlivňujícím 

faktorem mohou být alergické dispozice, imunitní systém, atd.
27

 

Snížení koncentrací suspendovaných částic zůstává v nynější době stále 

problémem – jak uvádí Zpráva o životním prostředí České republiky 2013, opakovaně 

dochází k překračování imisního limitu pro suspendované částice a v roce 2013 byl 

navýšen počet vyhlášených smogových situací z důvodu vysokých koncentrací PM10 a 

přízemního ozonu.
28

 Koncentrace PM10 se navyšuje zejména v chladných měsících, což 

souvisí s vyššími emisemi částic do ovzduší ze sezónních zdrojů a se zhoršenou situací 

meteorologických a rozptylových podmínek.
29

 

Evropská komise v rámci systému EU Pilot upozornila ČR na nesoulad české 

legislativy se směrnicí 2008/50/ES v rozsahu stanovení národního cíle a mezní hodnoty 

(ČR užívá pojmu „imisní limit“) pro částice PM2,5. Národní cíl a imisní limit pro částice 

PM2,5, kterého je ČR zavázána dosáhnout od roku 2020, nejsou v současnosti nikde 

závazně stanoveny. V rámci novelizace, kterou připravilo MŽP, je tedy navrhnuta 

změna imisního limitu v bodě 1 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší z 25 µg.m
-3

 na 20 

µg.m
-3

, nicméně účinnost se stanovuje až k 1. lednu 2020, od kterého je tento imisní 

limit dle směrnice 2008/50/ES pro členské státy závazný.
30

  

1.3.2 Oxid siřičitý 

Oxid siřičitý (SO2) se přirozeně dostává do ovzduší díky vulkanické činnosti. 

Činností člověka se v ovzduší vyskytuje hlavně kvůli spalování fosilních paliv, které 

obsahují síru, nebo řadou technologií. Nejvýznamnějším zdrojem je veřejná energetika a 

výroba tepla, k dalším zdrojům pak patří lokální vytápění domácností, zpracování uhlí, 

výroba železa a oceli a další.
31

 

                                                 
27

 ANDREOVSKÝ, Jan. Příručka ochrany kvality ovzduší., cit. dílo, str. 17. 
28

 CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zpráva o životním prostředí České republiky 

2013 [online].  
29

 ANDREOVSKÝ, Jan. Příručka ochrany kvality ovzduší., cit. dílo,  str. 53. 
30

 BEJČKOVÁ, Pavla. Novela zákona o ochraně ovzduší v připomínkovém řízení. ENVIprofi.cz [online]. 

2015 [cit. 2015-08-12]. Dostupné z: http://www.enviprofi.cz/33/novela-zakona-o-ochrane-ovzdusi-v-

pripominkovem-rizeni-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z2nr7Day8B8MoX0swTYlO5c/?serp=1. 
31

 ANDREOVSKÝ, Jan. Příručka ochrany kvality ovzduší., cit. dílo,  str. 154. 

http://www.enviprofi.cz/33/novela-zakona-o-ochrane-ovzdusi-v-pripominkovem-rizeni-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z2nr7Day8B8MoX0swTYlO5c/?serp=1
http://www.enviprofi.cz/33/novela-zakona-o-ochrane-ovzdusi-v-pripominkovem-rizeni-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z2nr7Day8B8MoX0swTYlO5c/?serp=1
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Oxid se během svého působení v ovzduší přeměňuje díky chemickým reakcím 

na oxid sírový, který dále reaguje se vzdušnou vlhkostí na aerosol kyseliny sírové. Tyto 

reakce závisí na meteorologických podmínkách, přítomnosti katalyzujících částic, atd. 

Vzniklá kyselina sírová může vytvořit po reakci s alkalickými částicemi prašného 

aerosolu sírany, čím je pak zvýšena koncentrace suspendovaných látek. Pokud nedojde 

ke vzniku síranů, dochází k okyselení srážkových vod a vzniku tzv. kyselých dešťů, 

které negativně působí především na lesní porost a vegetaci, ale také např. na stavby, 

různé druhy zdiva a způsobují větrání kamene.
32

  

Oxid siřičitý je dráždivý plyn, který působí negativně na lidské zdraví i zdraví 

živočichů, poškozuje hlavně dýchací ústrojí, kde může způsobovat zánětlivé změny 

plicního epitelu, poškozuje sliznice či dráždí oční spojivky.
33

 

V meziročním srovnání roku 2012 a 2013 je pokles emisí okyselujících látek  

o 6,7 %. Nejvíce tomu přispělo snížení emisí SO2, a to o 10,6%.
34

 

1.3.3 Oxidy dusíku a amoniak 

K oxidům dusíku (NOx) patří oxid dusný, dusnatý, dusičitý. Většina oxidů 

dusíku vzniká přírodními procesy, z lidské činnosti se na jeho přítomnosti podílejí 

převážně spalovací procesy z velkých zdrojů a také emise z dopravy. Oxidy dusíku 

v atmosféře zreagují a přecházejí na kyselinu dusičnou (HNO3), která poté reaguje 

s prachovými částicemi za vzniku tuhých částic. Tyto částice jsou poté z atmosféry 

odstraněny sedimentací či ve srážkové formě. Následně však ohrožují půdu nebo vodu 

(ve formě tzv. eutrofizace).
35

  

Nejsilnější zastoupení v atmosféře má oxid dusný (N2O). Hlavním zdrojem 

tohoto oxidu je bakteriální rozklad dusíkatých látek nacházejících se v půdě a 

v povrchových vrstvách oceánů. Je velmi málo reaktivní, a proto nemá vliv na chemické 

reakce probíhající v ovzduší a nemá nepříznivé účinky na životní prostředí. Proto jej 

nemůžeme považovat za znečišťující látku.
36

 Z hlediska znečišťování a škodlivosti  

je na tom obdobně oxid dusitý (N2O3). 

                                                 
32

 Tamtéž, str. 12 
33

 OBROUČKA, Karel. Ochrana ovzduší I.: (zdroje a látky znečišťující ovzduší)., cit. dílo, str. 31.  
34

 CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zpráva o životním prostředí České republiky 

2013 [online]. Praha, 2014 [cit. 2015-08-19].   
35

 ANDREOVSKÝ, Jan. Příručka ochrany kvality ovzduší., cit. dílo, str. 13. 
36

 OBROUČKA, Karel. Ochrana ovzduší I.: (zdroje a látky znečišťující ovzduší)., cit. dílo, str. 33.  
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Z hlediska škodlivého vlivu nejen na ovzduší, ale na celé životní prostředí jsou 

nejdůležitější oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2). Oxid dusičitý vzniká oxidací 

oxidu dusnatého přímo v atmosféře. Společně s kyslíkem a těkavými organickými 

látkami pak díky ultrafialovému záření napomáhá tvorbě přízemního ozonu a  

tzv. fotochemického smogu. Přízemní ozon je nebezpečný pro živé rostliny  

a zemědělské plodiny.
37

 

Oxidy dusíku ze zdravotního hlediska působí nepříznivě především na dýchací 

orgány či jejich onemocnění, případně mohou vyústit až k nádorovým onemocněním. 

Pokud je zvýšená koncentrace oxidů dusíku, dochází k situaci, že se vážou  

na hemoglobin a dojde ke zhoršení přenosu kyslíku z plic do krevního oběhu.
38

 

Dle Zprávy o životním prostředí České republiky emise NOx meziročně poklesly 

o 6,9%. 

Amoniak (NH3) je plynná bezbarvá látka s výrazným zápachem. Pokud je 

přítomen ve vyšších koncentracích, dráždí ke kašli a k slzení. Je zdraví škodlivý  

při koncentracích, kdy jej již můžeme cítit. Přírodním zdrojem je činnost bakterií  

při rozkladu bílkovin v půdě a ve vodě. Co se týče zdrojů z lidské činnosti – tam je to 

především chemický průmysl a chov hospodářských zvířat – ty se na celkových emisích 

v roce 2011 podílely 71%. Dalším významným zdrojem je používání minerálních 

dusíkatých hnojiv, které se v roce 2011 podílely na celkových emisích NH3 25%. 

1.3.4 Oxidy uhlíku 

Mezi nejvýznamnější oxidy uhlíku patří oxid uhelnatý a oxid uhličitý. Oxid 

uhelnatý (CO) je bezbarvým plyn, bez zabarvení a téměř bez zápachu, o to víc je však 

nebezpečný. Nejznámějším případem střetu člověka s oxidem uhelnatým je otrava tímto 

plynem. Tento plyn je velmi špatně rozeznatelný, většinou tyto případy končí tragicky.  

Je vstřebáván plícemi, v krvi se poté váže na hemoglobin, a jelikož je tato vazba silnější 

než vazba hemoglobinu s kyslíkem, ten je tak vytlačen a dochází k udušení. Oxid 

uhelnatý vzniká nedokonalým spalováním společně s nedostatkem kyslíku, objevuje se 

v cigaretovém kouři, výfukových plynech, atd. Největším emisním zdrojem jsou 

doprava – obzvláště ta automobilová, dále výroba železa a oceli a lokální vytápění 

                                                 
37

 ANDREOVSKÝ, Jan. Příručka ochrany kvality ovzduší., cit. dílo, str. 12.  
38

 OBROUČKA, Karel. Ochrana ovzduší I.: (zdroje a látky znečišťující ovzduší)., cit. dílo, str. 33.  
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domácností.
39

 Jak uvádí Grafická ročenka 2013 vydávaná Českým 

hydrometeorologickým ústavem, lokální vytápění domácností se v roce 2012 dokonce 

podílelo na celkových emisích CO 52,8 %.
40

 K přírodním zdrojům pak patří oxidace 

metanu, rozklad chlorofylu, lesní požáry, atd.
41

  

Nelze opomenout také oxid uhličitý (CO2), který je bezbarvým plynem, jenž se 

vyskytuje přirozeně v atmosféře díky koloběhu uhlíku v přírodě. Patří 

k nejvýznamnějším plynům vyskytujícím se v atmosféře. K hlavním jeho zdrojům patří 

fotosyntéza, respirace a oxidace odumřelého rostlinného materiálu. Nejvýznamnějším 

antropogenním zdrojem je spalování fosilních paliv, kvůli kterému stoupá koncentrace 

tohoto oxidu v atmosféře a projevuje se především oteplováním Země prostřednictvím 

skleníkového efektu.
42

 Oxid uhličitý však nehodnotíme jako klasickou znečišťující 

látku, jelikož se v ovzduší vyskytuje naprosto přirozeně, pouze lidská činnost jeho 

koncentraci v ovzduší zvyšuje nad únosnou míru a je důležité se takovouto situací 

zabývat. 

1.3.5 Přízemní ozon 

Ozon (O3) se v ovzduší vyskytuje naprosto běžně, avšak jeho koncentrace je 

velice proměnlivá. Ozon je jedovatý, chemicky agresivní plyn, který vzniká díky 

fotochemickým reakcím v ovzduší. Jde o škodlivinu obzvláště v přízemní vrstvě 

atmosféry, naopak ve vyšších vrstvách je tento plyn žádoucí, když zachycuje 

ultrafialové záření, které je nejen pro člověka velmi nebezpečné.
43

 

Přízemní ozon je tzv. sekundární znečišťující látka, která se objevuje především 

v teplém období roku. Jeho vznik je ovlivněn slunečním zářením, vysokou teplotou a 

nízkou vlhkostí vzduchu. Úroveň koncentrací ozonu se měří a hodnotí v tříletém 

období.
44

 K překročení imisního limitu O3 došlo v období 2011– 2013 (průměr za tříleté 

období 2011–2013) na 25,6% území ČR s cca 8,2% obyvatel. V porovnání  

                                                 
39

 ANDREOVSKÝ, Jan. Příručka ochrany kvality ovzduší., cit. dílo, str. 132.  
40

 Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013. Český hydrometeorologický ústav [online]. 

2014 [cit. 2015-08-12]. Dostupné z: 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/13groc/gr13cz/IV8_CO_CZ.html. 
41

 JELÍNEK, Antonín, Marie ŠÍSTKOVÁ a Romana MAŠÁTOVÁ. Vzdělávací modul Ochrana životního 

prostředí v oblasti vzduch., cit. dílo, str. 21.  
42

 Tamtéž. 
43

 OBROUČKA, Karel. Ochrana ovzduší I.: (zdroje a látky znečišťující ovzduší)., cit. dílo, str. 34.  
44

 ANDREOVSKÝ, Jan. Příručka ochrany kvality ovzduší., cit. dílo, str.   57. 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/13groc/gr13cz/IV8_CO_CZ.html
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s předchozím obdobím 2010 – 2012 se plocha zasaženého území zvýšila o 9%  

(z 16,6%).
45

 

1.3.6 Benzo(a)pyren 

Benzo(a)pyren (BaP) patří do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků, 

které v současnosti patří k hlavním problémům kvality ovzduší. Zdrojem BaP jsou 

především spalovací procesy – jak spalování fosilních paliv ve stacionárních, tak i  

v mobilních zdrojích, mezi další zdroje pak patří různé technologie jako např. výroba 

koksu, hliníku, atd. Nejvyšších koncentrací je dosahováno nejvíce v průmyslových 

oblastech, vyskytují se ale i v oblastech městských a předměstských. Koncentrace se 

zvyšuje obzvláště v zimních měsících.
46

  

Polycyklické aromatické uhlovodíky mají schopnost dlouhodobě přetrvávat  

v prostředí, vyskytují se téměř ve všech složkách životního prostředí, i v živých 

organismech. Jedná se o zdraví nebezpečné látky, kdy ve formě par jsou silně dráždivé 

pro oči a kůži, způsobují zvýšenou citlivost na sluneční záření. Při vysoké koncentraci 

může dojít až k poleptání kůže. Zároveň jsou toxické a mohou tak neblaze působit  

na ledviny a játra. Bylo zjištěno, že BaP je karcinogenní látkou, kdy díky 

biotransformačním procesům v lidském těle dochází k tvorbě metabolitů s 

karcinogenním a mutagenním účinkem. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny 

(IARC) zařadila BaP do skupiny 2A (pravděpodobný karcinogen). Nejčastěji způsobuje 

karcinom plic při vdechování BaP ve formě velmi jemných částic nebo jeho navázáním 

na částice prachové – váže se především na frakční částice PM2,5. Může dojít i  

ke karcinomu zažívacího traktu, pokud je látka v potravě. Nutno však podotknout že 

běžně se vyskytující koncentrace nezpůsobí závažné poškození lidského zdraví, nelze 

však vyloučit chronické dráždivé účinky, které se mohou vyskytnout u určitých skupin 

lidí.
47

 

V dnešní době je největším zdrojem BaP lokální vytápění domácností, které je 

zdrojem téměř 90 % veškerých vyprodukovaných emisí. V roce 2013 bylo 

vyhodnoceno, že byl překročen imisní limit pro BaP na zhruba 17,3% území, kde žije 

                                                 
45

 Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013. Český hydrometeorologický ústav [online]. 

2014 [cit. 2015-08-12].  
46

 ANDREOVSKÝ, Jan. Příručka ochrany kvality ovzduší., cit. dílo, str.  67. 
47

 Benzo(a)pyren. Město Kopřivnice [online]. [cit. 2015-08-18]. Dostupné z: 

http://zivotniprostredi.koprivnice.org/index.php?art=224. 
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54,5% obyvatelstva. Nejvyšší roční průměrná koncentrace byla naměřena, stejně jako  

v minulých letech, v Ostravě-Radvanicích, kde byla zaznamenána hodnota 9,4 ng.m
-3

.
 48

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zpráva o životním prostředí České republiky 

2013 [online]. [cit. 2015-08-19]. 
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2 Právní úprava obcí 

2.1 Obec 

S ohledem na téma své diplomové práce považuji za nezbytné se zabývat 

samotným pojmem obce a její právní úpravou. Územní samospráva je zakotvena 

v Ústavě ČR v hlavě sedmé. Jak zní čl. 99 Ústavy ČR: „Česká republika se člení  

na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou 

vyššími územními samosprávnými celky.“ Území České republiky je rozděleno  

na jednotlivé obce, výjimkou jsou poté tzv. vojenské újezdy. Obce jsou považovány  

za tradiční jednotky územní samosprávy a Ústava definuje obec, potažmo územní 

samosprávné celky v čl. 100 odst. 1 jako „územní společenství členů, která mají právo 

na samosprávu.“ Jedná se o veřejnoprávní korporaci, která je nadána právní 

subjektivitou. Mezi znaky obce patří území, obyvatelstvo, vlastní orgány a majetek, se 

kterým hospodaří a nakládá dle vlastního rozpočtu, a spravuje ji zastupitelstvo obce, 

které vzešlo z všeobecných, přímých, rovných a tajných voleb.
49

  

Právní úprava obcí a jejich působnosti je obsažena především v zákoně  

č. 128/2000 Sb., o obcích (dále také „obecní zřízení“ a „OZř“), výjimkou je úprava 

hlavního města Prahy, pro kterou platí zvláštní zákon, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o obcích definuje obec v § 1 jako 

„základní územní samosprávné společenství občanů, tvoří územní celek, který je 

vymezen hranicí území obce“, což je víceméně podobná definice, jakou užívá Ústava 

v čl. 99 a 100. Právní předpisy ovšem používají pro základní územní samosprávné celky 

i jiné pojmy, než je pojem „obec“. Jsou jimi též město
50

, městys
51

, statutární město
52

, 

                                                 
49

 RYCHETSKÝ, Pavel. Ústava České republiky: Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky : 

komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015, xxv, 1196 stran. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR), str. 1043-4. 
50

 Městem je obec, která byla ke dni nabytí účinnosti obecního zřízení městem (§ 151 odst. 2 OZř) a nově 

může být městem určena obec, jenž má minimálně 3.000 obyvatel, pokud tak stanoví předseda 

Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády (§ 3 odst. 1 OZř). Dále obec, která byla městem přede dnem 

17. května 1954, je městem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny, který tak na žádost obce 

stanoví a zároveň určí den, kdy se obec stává městem (§ 3 odst. 3). 
51

 Městysem je obec, o které to na návrh obce po vyjádření vlády stanoví předseda Poslanecké sněmovny 

(§3 odst. 2 OZř). Dále obec, která byla oprávněna užívat označení městys přede dnem 17. května 1954, je 

městysem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny, který tak na žádost obce stanoví a zároveň 

určí den, od kterého se obec stává městysem (§ 3 odst. 4 OZř).  
52

 Statutární města jsou v obecním zřízení taxativně vyjmenovaná města (§ 4 odst. 1 OZř). Z obecního 

zřízení pro ně vyplývají jistá specifika, např. členění na městské obvody nebo městské části s vlastními 

orgány samosprávy (§ 4 odst. 2 OZř), podrobněji jsou statutární města upravena v hlavě VIII. OZř. 
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obec s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou působností. S těmito odlišnými 

názvy zákon spojuje i odlišné právní postavení obcí, a to v jejich rozsahu působnosti, 

zejména se to týká přenesené působnosti. Všechny jsou však z hlediska právního 

postavení obcemi jako základními územními samosprávnými celky.
53

 

2.2 Působnost a právní předpisy obcí 

Působnost obcí se dělí mimo jiné na samostatnou (přirozenou, samosprávnou) a 

přenesenou (cizí, delegovanou). Tento dualismus veřejné správy lze vidět už v Ústavě, 

kdy v čl. 105 Ústavy jsou některé záležitosti státní moci přeneseny na územní 

samosprávné celky, Ústava však s těmito pojmy neoperuje. Rozdělení působnosti  

na samostatnou a přenesenou je upraveno už v § 7 OZř, který v prvním odstavci 

upravuje samostatnou působnost tak, že „obec spravuje své záležitosti samostatně (dále 

jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné 

působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon 

stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.“ Ve druhém 

odstavci je pak upravena přenesená působnost obce, a to tak, že „státní správu, jejíž 

výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou 

působnost.“   

Svoji působnost obce vykonávají prostřednictvím občanů a především 

prostřednictvím orgánů obce. Obecní zřízení považuje za orgány obce zastupitelstvo 

obce, radu obce, starostu, obecní úřad a zvláštní orgány obce, jako např. komise, pokud 

vykonávají záležitosti přenesené působnosti. 

2.2.1 Samostatná působnost 

Obcím náleží výkon územní samosprávy v rámci samostatné působnosti, kdy 

obec upravuje právní poměry, které se týkají bezprostředně jejího územního 

společenství, a dále je orgánům obce svěřeno plnění úkolů státní výkonné moci v rámci 

přenesené působnosti.
54

 Zákonné zakotvení samostatné působnosti vyplývá  

v § 7 odst. 1 OZř, dle kterého „obec spravuje své záležitosti samostatně“ a dále je jí 

věnována hlava druhá obecního zřízení. Rozsah samostatné působnosti je po právní 

                                                 
53

 VEDRAL, Josef. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, xv, 861 s. 

Beckova edice komentované zákony, str. 3. 
54

 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 7. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxxviii, 837 s. 

Beckovy právnické učebnice, str. 111. 
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stránce u všech obcí stejný, po faktické stránce ovšem záleží na obecních financích, 

které má obec k dispozici a který je odlišný v každé obci. 

V rámci samostatné působnosti – samosprávy, obec řeší a právně upravuje 

záležitosti, které se jí přímo týkají, jsou jí nejblíže a pro obec je nejvhodnější, pokud si 

tyto vztahy upraví sama, samozřejmě v souladu s právními předpisy. Z obecního zřízení 

vyplývá, že do samostatné působnosti patří takové záležitosti, které jsou v zájmu obce a 

občanů obce, pokud tyto záležitosti nejsou svěřeny kraji, nebo pokud nejde o výkon 

státní správy podle zákona, a dále záležitosti, které jsou obci svěřeny zákonem,  

ať už přímo obecním zřízením či jiným zákonem. Obecní zřízení a také další, zvláštní 

zákony obsahují výčet jednotlivých záležitostí
55

, které patří do samostatné působnosti, 

přičemž tento výčet není úplný.
56

  

Do samostatné působnosti obce patří takové záležitosti, které nejsou zákonem 

svěřeny krajům, nebo se nejedná o přenesenou působnost obce nebo nejde o působnost, 

jež je dle zvláštního zákona svěřena správním úřadům jako výkon státní správy. Dále 

také platí, že v případě, kdy zákon upravuje působnost obcí a neurčí, že se jedná  

o přenesenou působnost, jde o samostatnou působnost.
57

 

2.2.2 Obecně závazné vyhlášky obce 

Jedním z důležitých projevů práva na samosprávu obcí je právo vydávat vlastní 

právní předpisy ve formě obecně závazných vyhlášek. Jak již bylo zmíněno, Ústava 

zakotvuje právo vydávat právní předpisy pro územně samosprávné celky ve věcech 

jejich samostatné působnosti. Ty mohou vydávat na základě zákonem přiznané 

autonomie. Prostřednictvím obecně závazné vyhlášky obec realizuje a upravuje svou 

samostatnou působnost. Obce mohou vydávat obecně závazné vyhlášky v mezích 

zákona, kdy právě zákony vymezují záležitosti samostatné působnosti a pouze tyto 

mohou vydávání obecně závazných vyhlášek v určitých mezích omezovat, jak lze vidět 

v § 10 OZř, kdy jsou vyjmenovány taxativně případy, kdy může obec prostřednictvím 

obecně závazné vyhlášky uložit povinnosti. S tímto koresponduje  

i čl. 104 odst. 2, 3 Ústavy a čl. 4 odst. 1 LZPS, podle nichž „povinnosti mohou být 

                                                 
55

 Např. uzavírání dohod o změně hranic obce (§ 26 OZř), oprávnění zřizovat právnické osoby, org. 

složky a obecní policii (§ 35a OZř), hospodaření s obecním majetkem (§ 38 OZř), atd. 
56

 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 7. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxxviii, 837 s. 

Beckovy právnické učebnice, str. 118. 
57

 VEDRAL, Josef. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář., cit. dílo, str. 190.  
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ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv 

a svobod.“
58

 

Orgánem, který má pravomoc vydat obecně závaznou vyhlášku, je  

dle § 84 odst. 2 písm. h) OzŘ zastupitelstvo obce. Jedná se o podzákonné prameny 

práva, jejichž působnost je omezena na území obce, která je vydala. Jak judikoval 

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 45/06 (tzv. Jirkovská 

vyhláška), „k vydávání obecně závazných vyhlášek v mezích své věcné působnosti, i 

když jsou jimi ukládány povinnosti, obce již žádné další zákonné zmocnění 

nepotřebují.“
59

 Je třeba podotknout, že tento nález se dá považovat za přelomový, 

neboť dosavadní judikatura Ústavního soudu poukazovala na nutnost zákonného 

zmocnění. 

Z hlediska ochrany ovzduší sem patří např. veřejnosti velmi známé obecně 

závazné vyhlášky upravující možnost či zákaz spalování suchého rostlinného materiálu, 

v souvislosti s § 16 odst. 5 OvZ, který výslovně tuto pravomoc obcí uvádí ve vztahu  

ke spalování v otevřeném ohništi.
60

  

2.2.3 Přenesená působnost 

Vedle samostatné působnosti však existuje možnost, kdy stát přenese část své 

působnosti a pravomocí na územní samosprávu. Stát tak může učinit pouze zákonem. 

V tomto případě se pak nejedná o samosprávu či samostatnou působnost, nýbrž jde  

o přenesenou působnost. V přenesené působnosti tak vykonává obec záležitosti, které 

spadají původně do působnosti státu, tedy se vztahuje na ty záležitosti, které přesahují 

                                                 
58

 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 7. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, xxxviii, 837 s. 

Beckovy právnické učebnice, str. 142. 
59

  Nález ÚS ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. Pl ÚS 45/06: „Ustanovením čl. 104 odst. 3 Ústavy České 

republiky (dále jen „Ústava“) jsou obce přímo zmocněny tvořit právo ve formě vydávání obecně 

závazných vyhlášek. Na rozdíl od vydávání právních předpisů v přenesené působnosti ve smyslu čl. 79 

odst. 3 Ústavy, k vydávání obecně závazných vyhlášek v mezích své věcné působnosti, a to i když jsou jimi 

ukládány povinnosti, již obce žádné další zákonné zmocnění nepotřebují (s výhradou ukládání daní a 

poplatků vzhledem k čl. 11 odst. 5 Listiny). Stanovení mezí samostatné působnosti obce svěřila Ústava 

zákonu (čl. 104 odst. 1 Ústavy), jímž je de lege lata zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Ten 

v § 10 stanoví věcné oblasti, v nichž jsou obce oprávněny bez výslovného zákonného zmocnění tvořit 

právo. Pro všechny tyto věcné oblasti platí společná podmínka, že musí jít o záležitost v zájmu obce a 

občanů obce (§ 35 odst. 1 zákona o obcích), tzn. o záležitost místní, nikoli o záležitost krajského nebo 

celostátního významu. Platí také, že obecně závazná vyhláška se nesmí dostat do rozporu se zákonem.“ 
60

 § 16 odst. 5 OvZ: „Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného 

materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný 

způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu. Při stanovení podmínek nebo zákazu obec 

přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu 

období a hustotě zástavby.“ 
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zájmy obce, a stát využívá existujících orgánů obce, které jsou blíže občanům. Většinou 

se jedná o záležitosti, které souvisejí s dotčením základních práv a svobod. Obec tak 

spravuje cizí záležitosti, přičemž se jedná o nepřímý výkon státní správy. Výkon věcí 

přenesené působnosti je pro samosprávné celky povinností, kterou lze uložit pouze na 

základě zákona, jak plyne z  čl. 105 Ústavy, který je ústavním základem pro přenesenou 

působnost a který předpokládá přenesení působnosti na orgány územní samosprávy, 

nikoliv samosprávné celky jako takové.
61

 O přenesené působnosti se zmiňuje  

§ 7 odst. 2 OZř. Podrobně se jí pak věnuje hlava třetí obecního zřízení. Obec vykonává 

přenesenou působnost jménem státu prostřednictvím svých orgánů. 

Jak jsem již zmínila, všechny obce mají v oblasti samostatné působnosti de iure 

stejné možnosti a stejný rozsah, v přenesené působnosti však lze pozorovat rozdílné 

postavení obcí. Obecní zřízení rozlišuje celkem tři základní druhy obcí, které se odlišují 

právě rozsahem výkonu přenesené působnosti. Jedná se o obce, které vykonávají 

přenesenou působnost v tzv. základním rozsahu, dále obce s pověřeným obecní úřadem 

a obce s rozšířenou působností. Taxativní výčet posledních dvou typů obcí vypočítává 

zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí 

s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů. 

Obsah přenesené působnosti je velmi obecně vymezen, a to tak, že obecní 

zřízení odkazuje v § 61 odst. 1 na „věci, které stanoví zvláštní zákony,“ ovšem o co se 

přesně jedná, ze zákona nelze vyčíst. 

Kromě vydávání nařízení obcí jako normativních právních aktů je součástí 

výkonu přenesené působnosti i vydávání rozhodnutí ve správním řízení na základě 

zvláštních zákonů, provádění jiných správních úkonů, které nejsou svojí povahou 

rozhodováním o právech a povinnostech, ale obce jimi vykonávají působnost v oblasti 

veřejné správy, jako např. vyjádření, osvědčení, vydávání závazných stanovisek, atp.
62

 

 

Obec základního typu 

Orgány obce zde vykonávají přenesenou působnost v základním rozsahu  

ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, a ve svém správním obvodu, který se rovná 

území obce.  
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 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část., cit. dílo, str. 120.  
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Příkladem právního nástroje, který má obec k dispozici v rámci ochrany ovzduší, 

je možnost vydat vyjádření obecního úřadu k řízení o vydání závazného stanoviska 

k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, 

které vydává krajský úřad.
63

 

 

Obec s pověřeným obecním úřadem 

U tohoto typu obce se užívá i pojem obec „II. stupně“ nebo „II. kategorie“. Obec 

s pověřeným obecním úřadem vedle základní přenesené působnosti  

(podle § 61 odst. 1 písm. a) OZř) vykonává ve svěřeném rozsahu přenesenou působnost 

ve správním obvodu podle prováděcího právního předpisu. Pověřený obecní úřad tak 

zastává funkci např. matričního odboru nebo stavebního úřadu. V ochraně ovzduší 

pověřený obecní úřad jako orgán ochrany ovzduší nefiguruje. 

 

Obce s rozšířenou působností 

Též známá pod pojmem obec „III. stupně“ nebo „III. kategorie“. Obecní úřad 

obce s rozšířenou působností vedle základní přenesené působnosti  

(dle § 61 odst. 1 písm. a) OZř) a vedle přenesené působnosti pověřených obecních 

úřadů (podle § 64 OZř) vykonává ve svěřeném rozsahu přenesenou působnost  

ve správním obvodu podle prováděcího právního předpisu. Tato působnost je vymezena 

v obecním zřízení, ale také v dalších speciálních zákonech. Jde především  

např. o vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, živnostenského 

oprávnění, vodoprávní řízení apod.
64

 

V oblasti ochrany ovzduší jde např. o závazné stanovisko k územnímu a 

stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší 

u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2  zákona o ochraně ovzduší, které 

vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 
 

 

Výčet obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností stanoví 

zákon č. 314/2002 Sb. 
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2.2.4 Nařízení obce 

V rámci přenesené působnosti má obec právo vydávat nařízení obce, které je 

prováděcím právním předpisem. Ustanovení § 11 odst. 1 OZř upravuje vydávání 

právních předpisů obcemi v rámci přenesené působnosti, podle kterého „může 

v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, 

 je-li k tomu zákonem zmocněna.“ Vydat nařízení lze tedy na základě zákona, k jeho 

provedení a jsou-li k tomu obce zmocněny zákonem. Obec se v tomto případě musí řídit 

zákony, ale zároveň musí respektovat i jiné právní předpisy. Nařízení vydává rada obce, 

pokud není zřízena rada, vydává ji zastupitelstvo (§ 84 odst. 3 OZř).
65

 

V podobě nařízení vydává obec např. tzv. regulační řád
66

, který se vztahuje  

na smogovou situaci, jak zní § 10 odst. 4 OvZ, a kterým se budu zabývat dále v této 

práci.  

Existuje i tzv. nařízení obce s rozšířenou působností, které vydává obec 

s rozšířenou působností, která může vydat nařízení obce pro správní obvod, který je 

stanoven zvláštním předpisem, a tím je vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení obcí 

s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.
67

 

2.3 Vývoj role obcí v ochraně ovzduší 

Při analýze vývoje role obcí v ochraně ovzduší lze mluvit o tzv. generacích 

legislativy v oblasti ochrany ovzduší. V této podkapitole se zaměřím právě na tyto 

generace, kdy se pokusím pouze okrajově nastínit vývoj role obcí na poli ochrany 

ovzduší a vyberu některé z právních nástrojů, které měly obce během tohoto vývoje 

k dispozici. 

 

První generace 

V první generaci, která probíhala v letech 1991 – 2002, byl nejdůležitějším 

zákonem zákon č. 309/1991 Sb., o ovzduší, který byl přijat na federální úrovni, a na něj 
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poté navazoval zákon České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany 

ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, kdy státní správu ochrany ovzduší mimo jiné 

vykonávaly orgány obce.  

Nutno podotknout, že právní úprava této doby operovala s pojmy „malý, střední 

a velký zdroj znečišťování“, který následně přejala i druhá generace, která doplnila ještě 

zvláště velký, a ke změně došlo až právní úpravou třetí generace v čele se zákonem  

č. 201/2012 Sb., kdy bylo od tohoto rozdělení upuštěno a nyní je používána 

terminologie „vyjmenovaný a nevyjmenovaný zdroj v příloze č. 2“ zákona.
68

 

Obec byla dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany 

ovzduší, pokud nebyla pověřena funkcí stavebního úřadu, a působnost orgánů obce byla 

stanovena v § 5 tehdejšího zákona č. 389/1991 Sb., kdy tyto záležitosti vykonávala obec 

v přenesené působnosti. 

Jednou z povinností obce bylo vyhlašování varovných a regulačních opatření  

za smogové situace k omezení emisí ze zdrojů znečišťování, pokud nešlo o zákonem 

vybrané výjimky, a s tím související kontroly jejich dodržování. S tím souvisela 

pravomoc ukládat pokuty provozovatelům zdrojů znečišťování, kteří nesplnili opatření 

orgánu ochrany ovzduší vyplývající ze smogového regulačního systému, a 

provozovatelům velkých a středních zdrojů znečišťování za překročení emisního limitu 

pro tmavost kouře. 

Zároveň mezi další pravomoci obce patřily kontroly dodržování povinností 

provozovateli malých zdrojů znečišťování, s čímž souviselo i rozhodování o poplatcích 

za malé zdroje znečišťování, které zákon č. 309/1991 Sb., definoval v § 3 písm. c) jako 

„technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném 

výkonu nižším než 0,2 MW s výjimkou lokálních topenišť v bytech v obytných domech 

a ve stavbách pro individuální rekreaci, zařízení technologických výrob nespadajících 

do kategorie velkých a středních zdrojů, skládky paliv, surovin, zachycených exhalátů, 

tuhého komunálního odpadu a jiné stavby, zařízení a činnosti výrazně znečišťující 

ovzduší (dále jen "malé zdroje znečišťování")“. Tyto poplatky byly příjmem rozpočtu 

obce a jejich následné využití muselo být spjato s ochranou životního prostředí obce. 

Z hlediska informovanosti veřejnosti byla také důležitá povinnost státních 

orgánů a samosprávy zpřístupnění informací pro veřejnost o kvalitě ovzduší, což v této 
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oblasti byla velká novinka. K tomu patřila i povinnost informací o vyhlašování a 

odvolávání varovných a regulačních opatření v případě zhoršení stavu ovzduší nebo  

při možnosti vzniku smogové situace, čímž bylo mj. provedeno ústavní právo každého 

na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. 

 

Druhá generace 

Druhou generaci tvoří právní úprava v období 2002 – 2012, kdy v čele stojí 

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, jenž 

vstoupil v účinnost dne 1. 6. 2002, a který byl odpovědí na požadavky evropské právní 

úpravy.
69

 

Jako zvláštní územní nástroj ochrany ovzduší zákon č. 86/2002 Sb., tehdy 

ukládal vymezit tzv. oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, což byly oblasti, u kterých 

docházelo k překročení imisního limitu jedné nebo více znečišťujících látek. Obecním 

úřadům obcí s počtem obyvatel nad 350 000 vedle krajských úřadů zákon ukládal 

povinnost zpracovat program ke zlepšení kvality ovzduší, které měly za cíl dosáhnout 

plnění limitních hodnot v určité lhůtě, kterou stanovil prováděcí předpis. Pro tyto oblasti 

vypracovávaly krajské a obecní úřady obcí s počtem obyvatel nad 350 000 akční plány, 

které měly obsahovat přehled krátkodobých opatření. Tato povinnost byla vykonávána 

v rámci přenesené působnosti obce. 

V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší měly obce za povinnost vydat svým 

nařízením regulační řád pro své území, ve kterém měly upravit vyhlašování a 

odvolávání signálu regulace na svém území v případě možnosti vzniku či výskytu 

smogové situace nebo omezení či případné zastavení stacionárních a mobilních zdrojů 

znečišťování.
70

 Zároveň se muselo též přihlédnout k případným negativním důsledkům 

v souvislosti se zemědělským provozem s chovem hospodářských zvířat. Místní 

regulační úřad musel být v souladu s krajským a ústředním regulačním řádem. 

Vydávání regulačního řádu vykonávala obec v rámci přenesené působnosti. 

Zákon procházel častými novelizacemi, převážně to souviselo s implementací 

legislativy Evropské unie. Jedna z posledních novel byla zpracována s ohledem  

na opakovaně zhoršenou kvalitu ovzduší v určitých částech republiky, především se 

jednalo o Ostravsko. Jednalo se o snižování polétavého prachu z průmyslových závodů 
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a také z dopravy, kdy byly zavedeny nové nástroje, kterými byly emisní stropy  

pro určité skupiny zdrojů, které se nacházely na území se zhoršenou kvalitou ovzduší, 

dalším byly změny ve způsobu stanovování podmínek provozu zdrojů a konečně 

nízkoemisní zóny, které mohly obce vyhlásit na svém území, pokud by došlo 

k překročení některého z imisních limitů – do těchto zón pak mohly vjíždět pouze 

vozidla, která byla označena speciální emisní známkou podle jeho emisních parametrů. 

V této době se již pracovalo na novém zákoně o ochraně ovzduší, následně přijatý jako 

zákon č. 201/2012 Sb., který tuto úpravu použil a taktéž zakotvil. Nízkoemisní zóny 

měly být vyhlašovány nařízením obce, tedy v přenesené působnosti obce, a jejich 

vyhlašování mělo být upraveno prováděcím právním předpisem. K tomuto však nestihlo 

dojít a s účinností zákona o ochraně ovzduší z roku 2012, který zahajuje tzv. třetí 

generaci, jsou známy nízkoemisní zóny v dnešní podobě.
71

 Nízkoemisním zónám se 

podrobně věnuji v pozdější kapitole této diplomové práce.  

 

Třetí generace 

Za třetí generaci se považuje období od vydání zákona č. 201/2012 Sb.,  

o ochraně ovzduší, který je považován za začátek třetí generace, a kterému se na 

„obecní“ úrovni věnuji v této diplomové práci.  

 

V závěru této části výkladu je vhodné podotknout, že v průběhu let se změnilo 

zařazení právní úpravy ochrany ozónové vrstvy Země, a to tak, že v průběhu první 

generace byla právní úprava ochrany ovzduší i s ochranou ozonové vrstvy rozdělena, 

kdy následně v druhé generaci došlo ke spojení ochrany ovzduší a ozónové vrstvy  

do zákona č. 86/2002 Sb. K opětovnému odloučení došlo zákonem o ochraně ovzduší, 

který se zaměřuje pouze na ochranu ovzduší a právní úpravu ozónové vrstvy obsahuje 

zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných 

skleníkových plynech.  

S tímto souvisí i právní úprava ochrany klimatického systému Země. Tato právní 

úprava byla společně s právní úpravou ochrany ozonové vrstvy upravena zákonem  

č. 86/2002 Sb., který v té době tedy obsahoval zároveň právní úpravu ochrany ovzduší, 
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ozonové vrstvy a klimatu. Jeho právní úpravu týkající se ochrany klimatu pak přejal 

zákon č. 73/2012 Sb. 
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3 Role obcí v rámci využití území 

Obce mají významnou roli v rámci využití území. Ochrana ovzduší na obecní 

úrovni a možnost obce zasahovat do této sféry je zanesena i do jiných právních předpisů 

než je zákon o ochraně ovzduší. Mezi takové patří především zákon  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále „stavební zákon“ či „StZ“).  

Územní plánování je jedním z koncepčních nástrojů ochrany životního prostředí 

(a tedy i ovzduší), které mají obce k dispozici. Územní plánování je organizovaná 

činnost sloužící k vytvoření souhrnných a celkových předpokladů pro výstavbu a 

udržitelný rozvoj území. Podle § 18 odst. 1 StZ se tyto předpoklady zakládají na 

„vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a  

pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné 

generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“ Cílem územního 

plánování je tedy funkční využití území, ale také zároveň vytvoření předpokladů pro 

soulad všech hodnot, aby bylo chráněno životní prostředí a veškeré jeho složky. 

V rámci územního plánování je tedy jedním z cílů i ochrana životního prostředí, 

především to, aby do něj nebylo nepříznivě zasaženo. Dalším úkolem je též navrhnout 

případná opatření, která by mohla stav životního prostředí v daném území zlepšit. 

Hlavní funkcí územního plánování je především zajištění podmínek pro trvale 

udržitelný rozvoj, a je tedy jedním z prevenčních nástrojů ochrany životního prostředí.
72

 

Základními orgány územního plánování na úrovni obcí jsou obecní úřady obce 

s rozšířenou působností, které jsou tzv. úřady územního plánování, v jejichž kompetenci 

je pořízení územního a regulačního plánu a územně plánovacích podkladů pro obec, 

případně i pro ostatní obce ve správním obvodu na jejich žádost, a které jsou  

tzv. dotčenými orgány v řízení, ve kterém se rozhoduje o změnách v území podle 

zvláštního právního předpisu. Pořízení územního a regulačního plánu je záležitostí 

samostatné působnosti obce.
73
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3.1 Územní plán 

Územní plán je jedním z koncepčních nástrojů územního plánování, kdy se 

jedná o územně plánovací dokumentaci, kterou vytváří obec pro celé své území. 

Územní plán musí být dle § 43 StZ v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a 

s politikou územního rozvoje.
74

 Územní plán podle tohoto ustanovení stanoví základní 

koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 

uspořádání obce (dále jen „urbanistická koncepce“), obec do něj zároveň zapracovává 

celkové uspořádání krajiny spolu s koncepcí veřejné infrastruktury, která by měla být 

v celkovém vzájemném souladu, a dále s funkčností a celkovým vzezřením obce. 

Územní plán konkretizuje cíle, úkoly a záměry vyšších územních plánovacích 

dokumentací a stává se prostředkem jejich implementace.
75

 Územním plánem obec  

mj. vymezí hranice zastavěného území obce, plochy a koridory spolu s opatřením 

podmínek pro využití těchto ploch a koridorů, atd.  

K pořízení územního plánu může dojít z vlastní iniciativy obce nebo na základě 

podnětu jiné osoby a o jeho pořízení dle § 44 StZ rozhoduje zastupitelstvo obce,  

pro jejíž území se územní plán vyhotovuje. Návrh plánu schvaluje zastupitelstvo obce a 

územní plán je vydáván formou opatření obecné povahy, jak stanoví § 43 odst. 4 StZ.
76

 

Soulad návrhu územního plánu se zájmy ochrany ovzduší je zajišťován mimo 

jiné prostřednictvím stanovisek dotčených orgánů. V tomto případě vydává k územnímu 

plánu krajský úřad stanovisko v průběhu jeho pořizování, jak stanovuje  

§ 11 odst. 2 písm a) OvZ. Krajský úřad v postavení dotčeného orgánu zde posuzuje 

soulad jednotlivých návrhů na využití území s nároky uvedenými v zákoně o ochraně 

ovzduší, zejména je kladen důraz na nepřekročení stanovených imisních limitů, jenž 

jsou určeny v bodech 1 a 2 přílohy č. 1  zákona o ochraně ovzduší a zároveň vychází 

z programu zlepšování kvality ovzduší.
77

 Zastupitelstvo obce před vydáním územního 

plánu musí ověřit, že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje,  
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 Rozsudek NSS ze dne 18. 1. 2011, č. j. 1 Ao 2/2010-185 (č. 2397/2011 Sb. NSS): „… hierarchický 

vztah mezi jednotlivými úrovněmi územně plánovací dokumentace je vyjádřen na mnoha místech 

stavebního zákona z roku 2006, např. v § 54 odst. 2 a 5, a byl shodně obsažen i v předcházející právní 

úpravě. Obecně tedy platí, že územně plánovací dokumentace nižšího stupně nesmí být v rozporu 

s nadřazenou územně plánovací dokumentací…“ 
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 MACHAČKOVÁ, Jana a kol. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xix, 880 s. 

Beckova edice komentované zákony, str. 185. 
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 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí., cit. dílo, str. 208.  
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 MORÁVEK, J. a kol. Zákon o ochraně ovzduší: komentář., cit. dílo, str. 121. 
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s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se 

stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. 

Obec prostřednictvím územního plánu může korigovat umisťování zdrojů 

znečišťování ovzduší a řádným plněním územního plánu je tak obec schopna zasahovat 

do ochrany ovzduší. Pořízení územního plánu není pro obce obligatorní, avšak pokud 

obec územní plán nemá, nelze až na výjimky umisťovat stavby jinde než v zastavěném 

území. Z tohoto důvodu je vhodné z hlediska ochrany ovzduší pořízení územního plánu, 

kdy obec takto může provádět kroky ke zlepšení kvality ovzduší a v konečném důsledku 

tak ovlivňovat umisťování či povolování případných stacionárních zdrojů znečišťování. 

Odlišná situace nastupuje v případě, kdy se jedná o dopravní komunikace a 

automobilovou dopravu. V tomto případě je obec vázána vyšší územně plánovací 

dokumentací – tedy zásadami územního rozvoje a politikou územního rozvoje, jelikož 

ve většině případů bude dopravní komunikace zasahovat do větší části než je pouze 

území jedné obce, potažmo kraje. Zásady územního rozvoje vymezují plochy a koridory 

nadmístního významu a stanovují podmínky a požadavky na jejich využití. O nadmístní 

význam se jedná tehdy, pokud plocha nebo koridor svým významem, rozsahem nebo 

využitím ovlivňuje více než území jedné obce. Politika územního rozvoje pak zachází 

dle § 32 odst. 1 písm. d) StZ ještě dál, a to tak, že „vymezuje plochy a koridory 

dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo které 

svým významem přesahují území jednoho kraje.“  

Pokud by však došlo k situaci, že by zásady územního rozvoje určitou nadmístní 

záležitost neřešily, může být tato součástí územního plánu, pokud to krajský úřad  

ve stanovisku podle § 50 odst. 7 StZ z důvodů významných negativních vlivů 

nevyloučí. V praxi může jít např. o silniční obchvat dvou obcí či jinou dopravní nebo 

technickou infrastrukturu, která zasahuje do území více obcí. Závěrem tedy lze říci,  

že obce mají ve věci využití území v rámci dopravní infrastruktury velmi omezené 

možnosti, což významně zasahuje i do ovlivňování ochrany ovzduší obcí.
78

  

3.2 Regulační plán 

Regulační plán je stejně jako územní plán územně plánovací dokumentací.  

Je zpracováván pro vymezenou plochu území kraje, území obce nebo vojenského 
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újezdu. O jeho pořízení (opět z vlastní iniciativy či na návrh jiné osoby) rozhoduje 

zastupitelstvo kraje, obce či Ministerstvo obrany, kdy tyto orgány jej také schvalují a 

vydávají formou opatření obecné povahy. Pokud je vydán, zaměřuje se především  

na stanovení podrobných podmínek pro využití pozemků, včetně podmínek  

pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a 

pro vytváření příznivého životního prostředí.
79

 

 Regulační plán je natolik podrobný, že v určitých případech mu stavební zákon 

v § 61 odst. 2 přisuzuje tu možnost, že může nahradit územní rozhodnutí – regulační 

plán však musí stanovit, která územní rozhodnutí nahrazuje. S tím souvisí i jistá 

schizofrenie regulačního plánu při jeho zařazení do koncepčních nástrojů územního 

plánování, jelikož v  případě, kdy regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí, se jedná 

o realizační nástroj územního plánování. Regulační plán je zásadně fakultativní nástroj 

územního plánování. 

V rámci ochrany ovzduší a jeho kvality je regulační plán velmi významný právě 

svojí podrobností, kdy může podrobně stanovit podmínky, a tím tak ovlivňovat stav 

místního ovzduší. Regulační plán tak také může z hlediska ochrany ovzduší prospěšně 

doplňovat územní plán. K rozdílu mezi regulačním a územním plánem, a možnosti 

podrobnějším doplnění územního plánu regulačním plánem viz rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 28. srpna 2014, č. j. 9 Aos 2/2013-118, v  odstavcích  

38 a 39 odůvodnění.
80
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 § 61 odst. 1 StZ. 
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  Rozsudek NSS ze dne 28. srpna 2014, č. j. 9 Aos 2/2013-118: „[38] Rozdíl mezi územním plánem a 
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Černolice v jeho plochách (kromě jiných i plochy Z2a, Z9a, Z10a, Z23a), kdežto regulační plán upravuje 
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úpravou v regulačním plánu, který dle stavebního zákona sleduje jiný účel. Tomu odpovídá i ta 

skutečnost, že kromě povinných náležitostí územního plánu lze v účelných případech stanovit, že textová 

část územního plánu dále obsahuje vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání 
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povinným, ne však namísto nich (vyhláška stanoví: „dále obsahuje“).“ 
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3.3 Dotčené obce 

Hlavní slovo v územním plánování mají obce až při vytváření územního a 

případně regulačního plánu. Obec se však může zapojit i do rozhodování o vyšší územní 

plánovací dokumentaci, konkrétně jde o zásady územního rozvoje kraje. V tomto 

případě stavební zákon v § 39 odst. 1 užívá legislativní zkratku „dotčené obce“, kdy se 

jedná o obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím.  

K veřejnému projednávání návrhu zásad územního rozvoje krajský úřad přizve 

mimo jiné i tyto dotčené obce. Ty mají možnost podat námitky proti návrhu zásad 

územního rozvoje a uplatnit je ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání. Námitky 

k zásadám územního rozvoje uplatňuje rada obce (zastupitelstvo obce v obcích, kde se 

rada nevolí) dle § 6 odst. 6 písm. d) StZ v rámci samostatné působnosti obce.  

Dle judikatury s tímto souvisí i to, že pokud je určitá osoba oprávněna podat námitky 

proti návrhu zásad územního rozvoje, může tak učinit vůči jakékoli části a nikoliv pouze 

vůči části, kterou je přímo dotčena – to platí např. pro podání námitky i proti vymezení 

ploch a koridorů, které se nenacházejí na území obce.
81

 O námitkách rozhoduje 

zastupitelstvo kraje, které zásady územního rozvoje vydává, a rozhodnutí o námitkách i 

s jeho odůvodněním je součástí odůvodnění zásad územního rozvoje.
82

 Rozhodnutí  

o námitkách podléhá podle § 174 odst. 2 SŘ přezkumu v přezkumném řízení, jelikož  

§ 172 odst. 5 SŘ výslovně vylučuje odvolání a rozklad. Existuje zde i soudní ochrana  

ve správním soudnictví, a to možnost podat návrh na zrušení opatření obecné povahy  

dle §  101a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „s.ř.s“).  
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4 Role obcí v umisťování a povolování stacionárních 

zdrojů 

Další možnosti ovlivňovat kvalitu ovzduší na svém území mají obce v rámci 

správních řízení týkajících se umisťování a povolování provozu stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší. V tzv. povolovacích řízeních může obec zasahovat v mezích své 

samostatné působnosti jako účastník řízení – zde se jedná především o účastenství 

v řízení o integrovaném povolení a v územním řízení. V přenesené působnosti pak obec 

může zasahovat na poli ochrany ovzduší prostřednictvím vydávání povolení, vyjádření 

či závazných stanovisek.  

4.1 Řízení o vydání integrovaného povolení 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování,  

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 

prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZIPPC“) je úzce provázán s dalšími 

právními předpisy upravujícími ochranu jednotlivých složek životního prostředí, včetně 

zákona o ochraně ovzduší. 

Účelem právní úpravy integrovaného rozhodování je docílit co největší možné 

ochrany životního prostředí jako celku. Řízení dle zákona o integrované prevenci je 

z hlediska ochrany ovzduší velmi významné, neboť většina zařízení podléhajících 

integrovanému povolení jsou zároveň významné stacionární zdroje znečišťování 

ovzduší. Jemu podléhají určitá, zákonem vybraná zařízení, pro jejichž provoz jsou 

stanoveny podmínky, jež musí být pravidelně kontrolovány a přezkoumávány.
83

  

Při rozhodování jsou posuzovány veškeré vlivy příslušného zařízení na životní prostředí 

jako celku. Zároveň jde o sloučení rozhodování o povolení provozu zařízení, které se 

odehrává pouze v jednom správním řízení, a nahrazuje dílčí správní řízení, která by byla 

vedena na základě právních předpisů upravujících jednotlivé složky životního 

prostředí.
84

 

Cílem integrovaného rozhodování je stanovení závazných podmínek provozu 

zařízení, a to takovým způsobem, aby byl dopad na životní prostředí co nejmenší. Tyto 
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podmínky jsou pak obsaženy v integrovaném povolení, jde např. o emisní limity, 

podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména 

ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod, atd.
85

 Při stanovování 

podmínek se vychází z požadavků kladených na nejlepší dostupné techniky
86

. 

Řízení je zahájeno na základě žádosti, kterou podává provozovatel zařízení 

příslušnému úřadu
87

, který o ní následně rozhoduje. Obsahem této žádosti je popis 

zařízení, jeho vlivů na životní prostředí a návrh závazných podmínek jeho provozu. 

Orgány státní správy, které by obvykle rozhodovaly podle složkových právních 

předpisů, označuje zákon o integrované prevenci jako „příslušné správní úřady“
88

. 

Účastníky řízení jsou kromě provozovatele zařízení obec a kraj, na jejichž území je či 

má být umístěno zařízení, vlastník zařízení, pokud není provozovatelem zařízení, 

právnické osoby, jejichž cílem je ochrana profesních či veřejných zájmů, obce nebo 

kraje, jejichž území může být tímto provozem zařízení ovlivněno. V posledních dvou 

případech se však musí tyto subjekty přihlásit do 8 dnů od zveřejnění stručného shrnutí 

údajů ze žádosti úřadem, aby se staly účastníky. 

Pokud úřad zhodnotí, že žádost je úplná, zašle ji dle § 8 odst. 1 ZIPPC do 7 dnů 

k vyjádření příslušným adresátům, mezi nimiž je i obec. Obec jako účastník řízení má 

v tento okamžik možnost se k dané žádosti vyjádřit, a to ve lhůtě 30 dnů. V tuto chvíli 

má tedy obec možnost případně ovlivnit podmínky provozu stacionárního zdroje 

znečišťování, který je či má být umístěn na jejím území. Úřad může po lhůtách 

stanovených v § 12 odst. 1 ZIPPC nařídit k projednání žádosti ústní jednání a může 

přizvat kromě účastníků řízení také odborně způsobilou osobu, Českou inspekci 
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životního prostředí a příslušné správní úřady. Ústní jednání je nepovinné, nicméně se 

musí konat vždy, jestliže o něj účastník řízení při svém vyjádření k žádosti požádá.
89

 

Obec tedy jako účastník řízení má možnost přednést své požadavky a ovlivnit pozitivně 

kvalitu ovzduší i v této fázi. 

Úřad rozhodne o žádosti o vydání integrovaného povolení do 45 dnů ode dne 

uplynutí lhůty podle § 9 odst. 1 ZIPPC, resp. vyžádá-li si úřad k posouzení žádosti 

zpracování odborného vyjádření, lhůta pro rozhodnutí běží ode dne obdržení odborného 

vyjádření. Jestliže úřad nezjistí, že je žádost v rozporu s právními předpisy nebo že jsou 

podmínky provozu nesplnitelné, vydá integrované povolení, které je  

dle § 2 písm. g) ZIPPC „rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení a 

které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle 

zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany veřejného 

zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy
 
umožňují.“ V opačném případě je 

žádost zamítnuta. Součástí odůvodnění integrovaného povolení je vypořádání 

připomínek k žádosti, jež byly obsaženy ve vyjádřeních účastníků řízení, příslušných 

správních úřadů, dotčeného státu, odborně způsobilé osoby a každého, kdo podal 

připomínky podle § 8 odst. 2 zákona o IPPC, a to v plném rozsahu. 

Proti rozhodnutí o vydání integrovaného povolení může obec (a ostatní účastníci 

řízení) podat odvolání, resp. rozklad v případě, že v řízení o vydání integrovaného 

povolení rozhoduje MŽP. Účastníci řízení pak ještě mohou rozhodnutí o odvolání  

do dvou měsíců od jeho doručení napadnout žalobou na zrušení rozhodnutí správního 

orgánu podle § 65 s.ř.s., přičemž podání žaloby nemá odkladný účinek, o který je však 

možné soud požádat. Integrované povolení je rozhodnutí in rem, tedy se váže k věci,  

a přechází na právního nástupce provozovatele. Provoz zařízení podléhá pravidelné 

kontrole (minimálně jednou v průběhu 8 let) ze strany státních orgánů.
90

  

V této souvislosti je třeba upozornit, že povolení provozu stacionárního zdroje 

znečišťování uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší (tedy vyjmenovaný 

zdroj) vydává běžně na základě § 11 odst. 2 písm. d) OvZ krajský úřad. V případě, že je 

daný zdroj znečišťování uveden v příloze zákona o integrované prevenci, je 

provozovatel povinen zažádat o integrované povolení a uplatní se § 40 odst. 2 OvZ, 

který zní „…povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) se nevydá podle tohoto 
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zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného 

povolení podle jiného právního předpisu. Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou 

dotčena.“ Krajský úřad pak v pozici příslušného správního úřadu vydává k žádosti  

o integrované povolení ve lhůtě 30 dnů vyjádření, které musí obsahovat zejména 

zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu zařízení, případně návrh dalších 

závazných podmínek, které navrhuje zahrnout do integrovaného povolení. 

Dále pouze doplním, že s účinností zákona o ochraně ovzduší došlo  

pro provozovatele vyjmenovaných zdrojů k zásadní situaci, a to, pokud integrované 

povolení nebylo v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle zákona  

o ochraně ovzduší, musel provozovatel požádat o jeho změnu nebo o nové povolení 

provozu podle tohoto zákona do dvou let od účinnosti tohoto zákona.  

4.2 Územní řízení 

Územní řízení je z hlediska ochrany ovzduší další možností, jak může obec 

zasáhnout a ovlivnit kvalitu ovzduší na svém území. Při územním rozhodování dochází 

k aplikaci územně plánovací dokumentace a dochází zde k rozhodování o konkrétních 

podmínkách využívání území, dochází k realizaci umisťování konkrétních záměrů. 

V územním řízení vydává stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
91

, 

změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování 

pozemků či o ochranném pásmu. Územní rozhodnutí lze nahradit v zákonem 

stanovených případech územním souhlasem či veřejnoprávní smlouvou, v této práci se 

však budu z důvodu jeho významu věnovat pouze územnímu rozhodnutí. V územním 

řízení vystupuje obec jak v samostatné působnosti jako účastník řízení, tak i v přenesené 

působnosti prostřednictvím obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností jako dotčený orgán, případně též jako stavební úřad. 

4.2.1 Obec jako účastník řízení 

Obec je účastníkem územního řízení již ze zákona dle § 85 odst 1. písm b) StZ a 

takto vystupuje ve své samostatné působnosti. Účastenství v územním řízení je odlišné 

od účastenství na základě správního řádu. Stavební zákon obsahuje speciální úpravu 

účastenství vůči správnímu řádu a výčet účastníků je taxativní a nelze jej rozšiřovat, jak 

je to možné dle § 27 odst. 2 SŘ. Obec je tu zařazena do tzv. hlavních účastníků,  
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tzn. těch, o jejichž právech a povinnostech se v řízení rozhoduje. Okruh účastníků řízení 

je širší než u stavebního řízení, jelikož se zde řeší střety zájmů všech dotčených 

subjektů v území.
92

 

Územní řízení je zahájeno dnem podání žádosti žadatele, který má za povinnost 

označit všechny známé účastníky řízení, okruh pak vymezuje stavební úřad, který 

v odůvodnění územního rozhodnutí uvede, proč tak učinil a čím se při svém 

rozhodování řídil. Zahájení územního řízení se obci, na jejímž území má být daný 

záměr realizován, oznamuje doručením jednotlivě, a to i v případě, pokud se jedná  

o řízení s velkým počtem účastníků (§ 87 odst. 1 StZ in fine).  

Obec v řízení uplatňuje podle § 89 odst. 4 StZ námitky k ochraně zájmů obce a 

jejích občanů. Tyto námitky musí být náležitě zdůvodněné a musí být uplatněny 

nejpozději při ústním jednání případně při veřejném jednání. Pokud stavební úřad upustí 

od ústního jednání, musí stanovit lhůtu, do kdy se mají námitky uplatnit.  Ochraňovat 

zájmy obce už má obec zakotveno v § 2 odst. 2 OzŘ, podle něhož obec pečuje  

o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů. Z procesního hlediska nemá 

obec v samostatné působnosti postavení dotčeného orgánu, může však uplatňovat svá 

procesní práva z pozice účastníka řízení. Jak již bylo uvedeno výše, může obec již před 

vydáním územního rozhodnutí rozvoj svého území a dopad možného dalšího znečištění 

ovzduší ovlivňovat prostřednictvím územně plánovací dokumentace, která je základem 

pro územní rozhodnutí.
93

 

4.2.2 Obec jako dotčený orgán 

V územním řízení vystupuje obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou 

působností jako dotčený orgán. Dotčené orgány nevystupují v řízení jako účastníci 

řízení a mají postavení sui generis
94

.  

V územním řízení musí mimo jiné stavební úřad posoudit záměr žadatele, zda je 

v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů,
95

 tedy i zákona o ochraně ovzduší.  
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Důležitá pravomoc, která je nově zakotvena pro obecní úřad jako orgán ochrany 

ovzduší je jeho vyjádření k závaznému stanovisku krajského úřadu ke stavbě k umístění 

stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2, ke kterému může obecní úřad  

podle § 11 odst. 4 OvZ vydat vyjádření do 15 dnů ode dne doručení podkladů ve věci, 

pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak. Obec, resp. její úřad v přenesené 

působnosti, má tedy možnost se zapojit do rozhodování týkajícího se zdroje znečištění, 

který by mohl být umístěn na jejím území a ovlivnit tak jeho provoz. Toto vyjádření je 

podkladem pro vydání závazného stanoviska krajského úřadu, přičemž krajský úřad 

musí o toto vyjádření obecní úřad požádat a v případě jeho vydání musí toto vyjádření 

zahrnout a nakládat s ním jako s podkladem pro vydání správního aktu. Je třeba 

podotknout, že jím však není vázán. S tím však souvisí povinnost krajského úřadu 

odůvodnit, proč se odchýlil, případně proč jej nerespektoval.
96

 Považuji za důležité 

poznamenat, že v tomto případě má obec možnost ovlivnit územní řízení v rámci obou 

svých působností, tedy v samostatné působnosti jako účastník řízení, kdy může podávat 

námitky, a v přenesené působnosti jako orgán ochrany ovzduší, který má možnost vydat 

vyjádření k danému záměru.  

Dalším institutem, jehož prostřednictvím se orgán obce může zapojit  

do rozhodování týkajícího se zdrojů znečišťování ovzduší, je závazné stanovisko 

k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska 

ochrany ovzduší u nevyjmenovaných stacionárních zdrojů, které vydává obecní úřad 

obce s rozšířenou působností podle § 11 odst. 3 OvZ. Toto závazné stanovisko je třeba 

považovat za závazný podklad pro výrokovou část navazujícího správního aktu.  

Bez vydání závazného stanoviska nelze vydat územní rozhodnutí, stavební povolení 

nebo kolaudační souhlas pro daný stacionární zdroj znečišťování.
97

 Zde došlo ke změně 

oproti předchozí úpravě z roku 2002, kdy tuto působnost vykonával obecní úřad. Dříve 

byla totiž regulace tzv. malých zdrojů znečišťování v působnosti obecního úřadu, 

nicméně se zjistilo, že daná úprava není zcela efektivní, obzvláště z hlediska malého 

počtu úřednického aparátu, který nebyl natolik odborný a zběhlý v právní úpravě, aby 

využíval nástroje ochrany ovzduší, které měl k dispozici. Závazné stanovisko  

se nevydává v případech, pokud je místo územního řízení vydáván územní souhlas  

                                                                                                                                               
95

 § 90 písm. e) StZ. 
96

 MORÁVEK, J. a kol. Zákon o ochraně ovzduší: komentář., cit. dílo, str. 110.  
97

 Tamtéž, str. 126. 



37 

 

dle § 96 StZ, a dále v případě, pokud postačí ohlášení stavebnímu úřadu  

u jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací podle § 104 a násl. StZ, 

namísto stavebního řízení.
98

  

Při vydávání závazných stanovisek podle § 11 odst. 3 OvZ má obecní úřad obce 

s rozšířenou působností za povinnost vycházet s programů zlepšování kvality ovzduší a 

dále z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit 

v bodech 1 a 2 přílohy č. 1  zákona o ochraně ovzduší. Co se týče znečišťujících látek, 

jejichž imisní limit je stanoven v bodech 3 a 4 přílohy č. 1  zákona o ochraně ovzduší, 

k úrovním znečištění přihlíží.
99

 S imisními limity, kterými jsou vázány orgány ochrany 

ovzduší, souvisí i § 3 odst. 1 OvZ, jež stanovuje, že jsou orgány ochrany ovzduší  

při výkonu své působnosti vázány imisními limity stanovenými v příloze č. 1  zákona  

o ochraně ovzduší, což vydávání stanovisek, závazných stanovisek a povolení provozu 

nepochybně je. 

4.3 Stavební řízení, kolaudační souhlas 

V rámci stavebního řízení a následného vydávání kolaudačního souhlasu, které 

následují po územním řízení, obec není účastníkem řízení a vystupuje zde jen 

v přenesené působnosti prostřednictvím dotčených orgánů, kterými jsou obecní úřady 

obce s rozšířenou působností. Výsledkem stavebního řízení je vydání stavebního 

povolení. 

Žadatel musí dodat v žádosti o stavební povolení mimo jiné i závazná 

stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované 

zvláštními právními předpisy.
100

 Stavební zákon ukládá stavebnímu úřadu, aby 

postupoval ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránící veřejné zájmy podle 

zvláštních právních předpisů, což vyjadřuje ochranu životního prostředí jako celku a 

zároveň i všech relevantních složek životního prostředí. Pokud se stavební záměr těchto 

zájmů dotýká, stavebník musí zajistit posouzení svého záměru příslušnými dotčenými 

orgány a výsledek tohoto posouzení je povinen přiložit k žádosti o stavební povolení. 

Při přezkumu žádosti o stavební povolení má pak stavební úřad mimo jiné za povinnost 
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ověřit, zda předložené doklady vyhovují požadavkům, které byly uplatněny dotčenými 

orgány.
101

 

 Jak uvádí § 11 odst. 3 OvZ, obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává 

závazné stanovisko ke stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu 

z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona  

o ochraně ovzduší. Obsah závazného stanoviska se stává závazným pro výrokovou část 

stavebního povolení. V závazném stanovisku má dotčený orgán možnost stanovit 

požadavky či podmínky pro provedení požadované stavby, kdy plnění těchto podmínek 

je stavební úřad povinen zabezpečit, čehož docílí tak, že tyto konkrétní podmínky 

závazného stanoviska zakotví do podmínek pro provedení stavby ve stavebním povolení 

a tyto jsou vedlejšími ustanoveními výroku stavebního povolení.
102

  

Kolaudační souhlas vydává stavební úřad na základě žádosti stavebníka. Ten má 

za povinnost opatřit závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná 

zvláštními právními předpisy, jak stanovuje § 122 odst. 1 StZ. Také v tomto případě 

vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko  

podle § 11 odst. 3 OvZ. Stavební úřad pak při závěrečné kontrolní prohlídce zkoumá 

splnění podmínek podle § 119 odst. 2 StZ, dle kterých při uvádění stavby do užívání 

zkoumá, zda byla stavba provedena v souladu s dokumentací, která byla projednána a 

ověřena stavebním úřadem při povolení jejího provedení. Dále stavební úřad prověřuje, 

zda byly dodrženy požadavky dotčených orgánů, jež byly vyjádřeny ve stanoviscích 

nebo závazných stanoviscích, popřípadě rozhodnutích dotčených orgánů, byla-li vydána 

podle zvláštních právních předpisů.
103

 

Obce tedy mohou zasahovat v rámci své přenesené působnosti do povolovacích 

řízení a ovlivňovat tak potenciální zdroje znečišťování, nicméně se domnívám, že pouze 

v malém počtu případů dojde ve výsledku k zamítnutí žádosti. Dle mého názoru je tedy 

možné konstatovat, že širší možnosti k ovlivnění svého „obecního“ ovzduší mají tedy 

obce v rámci územního plánování, kde mohou zasáhnout a ovlivňovat jej jako jeho 

tvůrci. 
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5 Právní nástroje obcí v oblasti regulace dopravy 

Znečištění ovzduší zasahuje každého z nás. Podstatným zdrojem znečišťování 

ovzduší jsou emise z dopravy, obzvláště té automobilové, kdy hlavní znečišťující látkou 

jsou pak především suspendované částice PM2,5 a PM10. Podle zprávy z roku  

2014 vypracované Evropskou agenturou pro životní prostředí Česká republika patří 

mezi nejhorší země z hlediska produkce těchto částic.
104

 Nový zákon o ochraně ovzduší 

obsahuje i regulaci tohoto typu znečišťování a zahrnuje i specifické nástroje k regulující 

znečišťování automobilovou dopravou.  

Mezi nástroje, které mají k dispozici obce, patří nízkoemisní zóny a regulační 

řády v případě vzniku smogové situace. Institut nízkoemisních zón byl zakotven i ve 

starém zákoně z roku 2002, nicméně prováděcí předpis se nestihl vydat a jejich úprava 

se následně přejala do zákona č. 201/2012 Sb. Dalším nástrojem je regulační řád 

vydávaný v případě smogové situace. Tyto dva nástroje mohou existovat vedle sebe, 

nejsou vzájemně podmíněny, ani se nevylučují. Záleží na uvážení obce, zda tyto 

nástroje využije a zavede na svém území.
105

  

5.1 Nízkoemisní zóny 

S ohledem na situaci, že jsou opakovaně překračovány imisní limity v centrech 

některých měst, což je způsobeno především silniční dopravou, poskytuje zákon  

o ochraně ovzduší obcím možnost vyhlásit na svém území tzv. nízkoemisní zónu
106

 

(dále NEZ), kterou upravuje § 14 OvZ. Vzhledem k absenci jiných efektivních nástrojů 

pro omezení znečištění ovzduší regulací dopravy bylo zavedení tohoto nástroje  

do právní úpravy žádoucí. Právní úprava dosud umožňovala pouze v případě možnosti 

vzniku smogové situace krajům a obcím regulovat dopravu za použití institutu 

regulačního řádu, kdy orgán ochrany ovzduší mohl nařídit provozovatelům mobilních 

zdrojů omezení provozu nebo dokonce zákaz jejich použití.
107
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Jde o zónu, do které je omezen nebo i zakázán vjezd některých typů starších 

vozidel, které nesplňují minimální emisní standardy. Obec NEZ vyhlašuje obecně 

závaznou vyhláškou – tato záležitost tedy spadá do samostatné působnosti obce, 

postupem dle zákona a prováděcího předpisu. Zónu bude moci obec vyhlásit ve zvláště 

chráněných územích, lázeňských místech nebo v případech, kdy na území nebo části 

území došlo k překročení některého imisního limitu, které jsou stanoveny v bodech  

1 až 3 přílohy č. 1  zákona o ochraně ovzduší bez ohledu na to, zda je překračování 

krátkodobé či dlouhodobé, a zároveň není stanovena ani minimální rozloha území, na 

němž k překračování dochází. Určení tvaru a velikosti NEZ je výlučně v pravomoci 

obce, zákon nestanoví konkrétní pravidla, pouze je nutné dodržovat podmínky  

v § 14 odst. 1 a odst. 2 OvZ.
108

  

Regulace znečištění automobilovou dopravou není jednotně upravena právem 

Evropské unie. Je ponecháno na členských státech, jakou právní úpravu zvolí, nicméně 

NEZ zmiňuje rámcová směrnice o kvalitě ovzduší 2008/50/ES. Institut NEZ využívá 

v dnešní době řada evropských států od konce 90. let 20. století, např. Itálie, Velká 

Británie, Švédsko, Nizozemsko, atd. Česká republika čerpala z německé právní úpravy 

(institut tzv. Umweltzone), kdy systém plaket a zařazování do emisních tříd je téměř 

stejný. 

5.1.1 Vyhlašování a právní režim NEZ 

Vyhlášení NEZ poskytuje zákon obcím pouze jako fakultativní nástroj, nejedná 

se o povinnost obce. Závisí pouze na obci, jak zhodnotí svoji stávající situaci ovzduší 

znečištěného automobilovou dopravou. Zákon stanovuje pouze základní pravidla  

pro vyhlášení NEZ (§ 14 odst. 1 a odst. 2 OvZ), podrobnosti a podmínky NEZ 

stanovuje obec ve své obecně závazné vyhlášce.  

Je důležité upozornit, že před samotným vyhlášením NEZ by měla být 

zpracována tzv. studie proveditelnosti, která by obsahovala především analýzu stávající 

dopravy, která je podkladem pro vymezení rozsahu NEZ a pro podmínky této zóny. 

Závěrem analýzy bude představa o potenciálních vozidlech, kterých se zamýšlená NEZ 

bude týkat, dále návrh optimalizace dopravní infrastruktury obce či jiných opatření,  

bez kterých by NEZ nefungovala optimálně. V souvislosti se zavedením NEZ je třeba 
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být na pozoru v oblasti, která je stanovena jako objízdná trasa, kdy v důsledku NEZ 

může dojít ke zvýšení znečištění ovzduší právě v této oblasti. Institut NEZ může 

zasáhnout i do územního plánování, kdy je třeba uvážit, zda nebude nutné provedení 

změny územního plánu, které by reflektovaly nové využití území. Pokud by studie 

prokázala nedostatečnou kapacitu např. parkovišť vně NEZ, je třeba uvažovat  

o výstavbě potřebného počtu v dosahu veřejné dopravy, která spojuje oblast NEZ 

s okolím.
109

 

Obec v této vyhlášce vymezí území, pro které NEZ platí, dále stanoví kategorii, 

případně kategorie vozidel, které budou moci vjet do zóny, zároveň může obec úpravu 

vztáhnout i na osoby, a to tak, že může stanovit, že se zóna nevztahuje na osoby 

s trvalým pobytem na území NEZ. Obec může také stanovit zvláštní podmínky provozu 

v NEZ pro případ vzniku smogové situace podle § 10 odst. 1 OvZ, kdy zákon hovoří 

zejména o zpřísnění emisní kategorie vozidel, která mohou vjíždět do NEZ po dobu 

trvání smogové situace, nicméně zákon uvádí tuto podmínku jako příklad, tedy je 

možné stanovit další zpřísňující podmínky. Dále je zákonem upravena situace, pokud by 

obec měla v úmyslu stanovit NEZ na průjezdním úseku dálnice nebo silnice, přičemž 

lze tuto zónu vyhlásit pouze v případě splnění podmínky, že na území obce mimo NEZ 

nebo mimo zastavěné území téže nebo sousední obce existuje jiná dálnice nebo silnice 

stejné nebo vyšší třídy, po které je možné zajistit obdobné dopravního spojení.
110 

 

Pokud dojde k vyhlášení NEZ obcí obecně závaznou vyhláškou, tato vyhláška 

vstoupí v účinnost nejdříve za 12 měsíců ode dne jejího vyhlášení, aby měla obec 

dostatečný čas na zavedení příslušných dopravních značení a omezení, zároveň aby 

veřejnost a obyvatelé obce měli možnost se s NEZ seznámit a aby obec byla schopná 

vyřešit vyvstalé otázky s NEZ související. Zároveň obec informuje MŽP o přijetí 

vyhlášky, kterou se vyhlašuje NEZ, nejpozději do 1 měsíce, jelikož ministerstvo má  

za povinnost vést seznam vyhlášených NEZ, a to takovým způsobem, který umožňuje 

dálkový přístup. 
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Zákonem jsou stanoveny v § 14 odst. 5 možné výjimky pro provozovatele 

vozidla, který si o tuto výjimku zažádá. Obecní úřad obce pak může na základě této 

žádosti povolit dočasnou nebo trvalou individuální výjimku pro vozidla se speciálním 

vybavením, určená k přepravě věcí na kulturní a společenské akce včetně akcí 

rekreačních, vzdělávacích a výchovných, či pro vozidla určená k přepravě tuhých, 

tekutých a plynných paliv pro zajištění provozu nemocnic, sociálních ústavů a 

školských zařízení. Obecní úřad obce může povolit také výjimku z důvodů stanovených 

v § 14 odst. 6 OvZ. Konkrétní výčet výjimek vztahujících se k § 14 odst. 5 a 6 OvZ by 

pak měl být uveden ve vyhlášce obce, kterou bude NEZ zřízena. Současně musí být 

uvedeno, za jakých podmínek se výjimka vydává, časový úsek na jak dlouho, jaké jsou 

potřeba doložit doklady, atd.
111

 

Zákon také předpokládá plošné výjimky vyplývající přímo ze zákona, kdy 

v příloze č. 8  zákona o ochraně ovzduší jsou stanoveny výjimky z omezení vjezdu  

do NEZ, od kterých se obec nemůže odchýlit. Tyto výjimky jsou zaměřené na to, aby 

vlivem vyhlášené NEZ nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti státu či bezpečnosti 

obyvatel, aby byly zabezpečeny základní služby pro společnost. Zákonná výjimka se 

vztahuje i na vozidla MHD, jelikož MHD je preferována před individuální dopravou.  

V ČR se o NEZ mluvilo v souvislosti s obcí Klimkovice, která měla v plánu 

zónu zavést jako první obec, nicméně z důvodu chybějícího prováděcího předpisu 

k tomu nedošlo a v současnosti byl záměr odložen.
112

 Naproti tomu v posledních dvou 

letech je v této oblasti velmi aktivní hlavní město Praha, která o NEZ již jednala a 

v současnosti pracuje na návrhu obecně závazné vyhlášky k vyhlášení NEZ. Zóna se  

dle Petra Dolínka, náměstka pražské primátorky, připravuje uvnitř Městského okruhu, 

kdy do ní bude zatím povolen vjezd vozidlům se zelenými i žlutými plaketami, o dva 

roky později by mělo nastat zpřísnění a budou moci vjíždět vozidla pouze se zelenými 

plaketami.
113
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Zákon o ochraně ovzduší z roku 2002 upravoval institut NEZ také. K zavedení 

NEZ došlo novelizací zákonem č. 288/2011 Sb., kdy v době vstupu novely v účinnost 

byl již připravován stávající zákon, který úpravu s drobnými úpravami přejal. Zóny byly 

upraveny velmi podobně, rozdílem mezi dřívější a stávající úpravou je právní předpis 

obce, jímž je NEZ vyhlašována. Dříve to mělo být nařízením obce, tedy v přenesené 

působnosti obce, nyní zákon počítá s vydáním obecně závazné vyhlášky, tedy zde se 

jedná o záležitost samostatné působnosti otce. K minulé úpravě NEZ nestihl být vydán 

prováděcí předpis, a proto se se zavedením NEZ muselo počkat až na stávající zákon.   

5.1.2 Dopravní značení a emisní plakety 

V rámci výkladu věnovaného NEZ je třeba doplnit, k jakým změnám dojde 

v souvislosti s jejich vyhlášením v rámci úpravy provozu na dotčených pozemních 

komunikacích. Úprava provozu v NEZ se provádí v souladu s příslušnými dopravními 

předpisy, především se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel  

na pozemních komunikacích, v platném znění (dále ProvVoz). Začátek a konec NEZ 

bude označen svislou dopravní značkou
114

 podle jiného právního předpisu  

(zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů), která bude 

prostřednictvím emisních kategorií vymezovat vozidla, kterým bude vjezd do NEZ 

povolen. V horní části bude uvedena značka B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových 

vozidel“ a ve spodní části bude nápis „Neplatí pro“ s vyobrazením příslušných emisních 

plaket. Mimo tyto dopravní značky se doporučuje značení i v blízkosti vjezdu  

do NEZ, aby byl motorista upozorněn s předstihem.
115

 

Vozidla budou muset být podle zákona o ochraně ovzduší označena tzv. emisní 

plaketou, podle emisních parametrů, které provozovatel prokazuje technickým 

průkazem silničního motorového vozidla. Pravidla pro zařazování do emisních kategorií 

stanovuje prováděcí předpis, kterým je nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení 

pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních 

plaketách (dále EmKP), v §§ 2 a 3.
116

 Zařazení vozidla do emisní kategorie se odvíjí  

od skutečnosti, zda je poháněno vznětovým, či zážehovým motorem, kdy přísnější 
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požadavky jsou na druhý typ motoru. Základním kritériem pro zařazení vozidla  

do kategorie je plnění mezních hodnot emisí podle evropské právní úpravy, známých 

jako EURO. V případě vozidel, u nichž nelze ověřit z technického průkazu emisní třídu 

vozidla, je rozhodný den první registrace. To se týká především vozidel registrovaných 

v zahraničních systémech. Zařazení vozidla do konkrétní emisní kategorie se zapisuje 

do technického průkazu silničního vozidla. Nařízení vlády zavádí celkem čtyři emisní 

kategorie pro motorová silniční vozidla.
117

  

Emisní plakety jsou v závislosti na emisní kategorii odlišeny barevně
118

 a obec 

rozhodne vyhláškou, kterým vozidlům zařazeným do emisní kategorie povolí vjezd  

do NEZ.
119

 Podobu emisní plakety stanovuje opět EmKP, stanovuje i přesné umístění 

plakety na vozidle (čelní sklo vozidla). Zákon o ochraně ovzduší nedefinuje pojem 

silničního motorového vozidla, tedy se vychází z pojmů obecných právních předpisů, 

podle kterých je silničním vozidlem vozidlo motorové nebo nemotorové, které je 

vyrobeno za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat 

nebo věcí. Emisní plakety budou poskytovány za úplatu 80,- Kč (§ 5 odst. 1 EmKP), 

kdy polovina je příjmem SFŽP a druhá polovina je příjmem osoby, která plaketu 

distribuuje – tou jsou pověřeny obecní úřady obce s rozšířenou působností obce a 

ministerstvo životního prostředí, které může pověřit další subjekty.
120

 Emisní plaketa 

platí neomezenou dobu, což závisí od životnosti vozidla, a bude platit ve všech českých 

NEZ. Po vyjednání uznatelnosti s Německem bude možné je uplatnit i v německých 

NEZ.
121

 V této souvislosti je třeba podotknout, že MŽP v současnosti předložilo  

do připomínkového řízení novelu zákona o ochraně ovzduší, která se mimo jiné 

zaměřuje právě i na NEZ a pravidla pro uznávání zahraničních plaket pro vjezd  

do NEZ, a to v návaznosti na bilaterální jednání mezi Německem a ČR o vzájemném 

uznávání systémů NEZ a v reakci na přípravu česko-německého memoranda  

o vzájemném uznávání emisních plaket. V novele se navrhuje doplnit ustanovení,  

dle kterého se v NEZ v ČR budou uznávat i zahraniční emisní plakety, jestliže je 

nastavení systému NEZ podobné systému v ČR. Novela má umožnit, aby byly v NEZ  
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v ČR uznávány i německé emisní plakety (Německo uznávání českých emisních plaket 

upravilo). MŽP ve Věstníku MŽP pak následně zveřejní vzory kompatibilních emisních 

plaket.
122

  

Zavádění NEZ může být také zároveň stimulací majitelů starších vozidel k jejich 

obměně za modernější vozidla s lepšími emisními parametry, což v konečném důsledku 

přispěje ke snížení množství emitovaných látek.
123

 

5.2 Regulační řád 

Dalším právním nástrojem v oblasti regulace znečišťování z automobilové 

dopravy, který má obec k dispozici, je tzv. regulační řád. Jedná se o krátkodobý nástroj, 

kdy úkolem je zabránit dalšímu nárůstu úrovně znečištění ovzduší v konkrétním místě a 

čase. Obec může vydat v případě smogové situace regulační řád, přitom smogovou 

situací zákon rozumí „stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění 

oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem 

překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu  

za podmínek uvedených v této příloze.“
124

 Vznik a ukončení smogové situace vyhlašuje 

MŽP neprodleně ve veřejně přístupném systému a v mediích. Zároveň ministerstvo 

informuje inspekci a dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele 

stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu  

podle § 12 odst. 4 písm. g) OvZ. MŽP fakticky tuto činnost nevykonává, jelikož  

na základě § 35 odst. 1 OvZ a zřizovací listiny ji převedlo na Český 

hydrometeorologický ústav (stejně jako  za účinnosti minulé právní úpravy). 

Zákon v § 10 odst. 2 OvZ umožňuje obcím vydat pro případ vzniku smogové 

situace regulační řád, který obsahuje opatření pro omezení provozu silničních 

motorových vozidel. V současnosti zákon o ochraně ovzduší nepočítá s ústředním a 

krajským regulačním řádem, které byly upraveny v zákoně z roku 2002 a byly vydávány 

formou vyhlášky MŽP, respektive nařízení kraje. Zákonem stanovenou podmínku  

„je-li to třeba“ je nutné chápat tak, že obec by k vydání regulačního řádu měla přistoupit 

tehdy, jestliže existuje reálné riziko hrozby překročení stanovených prahových hodnot a 
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tedy i vzniku smogové situace na území obce.
 
Dle zákona musí být zřejmé, že regulační 

řád a v něm stanovená opatření mají smysl v rámci řešení smogové situace regulací 

dopravy (např. mimořádný záchyt osobní automobilové dopravy na odstavných 

plochách na okraji měst, posílení MHD a uzavírání některých komunikací v centru 

města). Pokud by tomu tak nebylo, není třeba regulační řád přijímat a vydávat.
 

V případě, že se obec rozhodne vydat regulační řád, má povinnost o jeho vydání 

informovat ministerstvo, které poskytuje obcím potřebnou odbornou pomoc při jeho 

zpracování. 
125

  

Pokud je pro dané území vyhlášena NEZ, jsou opatření omezující provoz 

silničních motorových vozidel v případě vzniku smogové situace stanovena jako 

zvláštní podmínky v rámci režimu NEZ. Vydání regulačního řádu spadá do přenesené 

působnosti obce, kdy ta jej vydává formou nařízení. 

Základní obecný rozdíl mezi regulačním řádem a NEZ spočívá v tom, že 

stanovené podmínky pro regulaci dopravy v NEZ jsou obecné a dlouhodobého 

charakteru, zatímco v regulačním řádu jsou stanovena krátkodobá konkrétní opatření 

pro případ překročení imisních limitů souvisejících se smogovou situací, kdy dochází ke 

stavu mimořádně znečištěného ovzduší. Obec má k dispozici tyto nástroje pro zlepšení 

kvality ovzduší, nicméně jak jsem již uvedla, zákon předpokládá jejich přijetí, jen 

pokud je zřejmé, že přispějí ke zlepšení stávající situace. 
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6 Možnosti obcí ve vztahu ke znečišťování ovzduší 

fyzickými osobami nepodnikajícími  

Právní úprava povinností fyzických osob (a právnických osob) je uvedena 

především v hlavě čtvrté zákona o ochraně ovzduší. Obecné povinnosti jsou stanoveny 

v § 16 OvZ, který např. stanovuje podmínky pro paliva uváděná na český trh, spalování 

suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích. Ustanovení § 17 poté stanovuje 

povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů. K těmto povinnostem např. patří 

dodržování emisních limitů, přípustné tmavosti kouře, technických podmínek provozu 

stacionárního zdroje, atd. Další povinností provozovatelů stacionárních zdrojů je 

podrobení se kontrole a povinnost umožnit přístup kontrolních orgánů ke zdroji. 

Výjimka z této povinnosti se vztahuje na provozovatele zdrojů umístěných v rodinných 

domech, bytech nebo stavbách určených pro rodinnou rekreaci, nejedná-li se  

o podnikatelskou činnost.
126

 V případě porušení povinností dochází ke vzniku deliktní 

odpovědnosti, a to buď ve formě přestupku (u fyzických osob), nebo správního deliktu 

(právnické osoby a fyzické osoby podnikající). 

6.1 Problematika vytápění domácností 

Vytápění domácností je jedním z nevyřešených a stálých problémů znečištěného 

ovzduší v ČR. Touto problematikou a jejím řešením se zákonodárce zabýval 

v předchozích letech a stejně tak i v době projednávání stávajícího zákona o ochraně 

ovzduší, nicméně aktuální právní úprava zatím neobsahuje možné řešení a v současnosti 

tak obce nemají prakticky žádné právní nástroje, kterými by danou situaci mohli řešit.
127

 

Pojmem lokální topeniště je míněn zdroj znečišťování o jmenovitém tepelném příkonu 

nižším než 0,3 MW. Tyto zdroje se využívají zejména pro vytápění domácností, 

nacházejí se tedy především v rodinných domech, budovách určených pro rekreaci, ale i  

např. v menších školách, provozovnách či kancelářích.
128
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Již od 90. let se ČR snaží ovlivnit znečišťování lokálním vytápěním 

v domácnostech. Jedním z řešení bylo např. zavedení plošné plynofikace, kterou stát 

velmi podporoval, jelikož se jednalo o opatření výhodné z hlediska ekologického i 

ekonomického. Bohužel cena zemního plynu začala růst a provozovatelé lokálních 

topenišť se vraceli zpět ke kotlům na tuhá paliva, což pokračuje do současnosti.
129

  

V ČR je velké množství malých zdrojů na pevná paliva, která se u nás používají, 

kdy se pálí především dřevo, uhlí, brikety. Zdroje jsou často zastaralé, provozovatelé je 

příliš neudržují, nebo je špatně provozují či v nich spalují nevhodné nebo nekvalitní 

palivo, někteří spalují i plasty a odpady. Tyto zdroje jsou jedním z největších 

producentů znečišťujících látek a přispívají ke zvyšování znečištění ovzduší. Státní 

orgány bohužel nemají dostatek pravomocí, jak tyto zdroje regulovat a zákon 

neumožňuje provádění přímé kontroly zdrojů, jež jsou umístěny v soukromých 

obydlích, jelikož vstup do domácnosti bez svolení majitele není možný. Otázka regulace 

těchto zdrojů umístěných v soukromých nepodnikatelských objektech  

už při projednávání zákona o ochraně ovzduší rozdělila zákonodárce na dva tábory. 

Problémem, který je zásadní, je právě umožnění vstupu do domácnosti za účelem 

kontroly a zjištění dodržování zákonných povinností. Dle názorů odpůrců této možnosti 

se jedná o narušení či ohrožení ústavních práv, a to především ústavního práva  

na ochranu soukromí dle čl. 7 Listiny základních práv a svobod, (dále „LZPS“) ochranu 

soukromého vlastnictví dle čl. 11 LZPS či nedotknutelnost obydlí dle čl. 12 LZPS, 

příznivci této možnosti však nesouhlasí. Jedna strana upřednostňuje nedotknutelnost 

výše uvedených práv každého jednotlivce, druhá strana klade důraz na ústavní právo 

zaručující ochranu zdraví dle čl. 12 LZPS a příznivé životní prostředí dle čl. 35 LZPS 

více osob, která jsou ohrožena nezákonným chováním jednoho subjektu. Možnost 

vstupu do soukromých obydlí za účelem kontroly dodržování povinností zákona  

na úseku ochrany ovzduší, jenž souvisí s ochranou zdraví osob, které mohou být 

negativně ovlivněny protiprávním chováním provozovatele stacionárního zdroje, je 

v okolních státech běžná.
130

 Právo jiného na ochranu zdraví a životního prostředí 

převáží nad ochranou vlastnictví, nedotknutelnost obydlí či soukromí. V rámci 
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legislativního procesu schvalování zákona o ochraně ovzduší zastávalo MŽP stejný 

názor a dokonce i zpracovalo vlastní právní analýzu v této věci, která byla navíc 

potvrzena i nezávislými analýzami odborníků v oblasti ústavního práva. Politické 

důvody a neshody napříč politickými stranami však způsobily, že ministerstvo 

nedokázalo návrh na umožnění vstupu do domácností za účelem provádění kontrol 

dodržování zákona prosadit. Tato otázka je tedy stále nevyřešena a lze téměř s jistotou 

říci, že bude na půdě Parlamentu ČR opětovně diskutována. Výsledkem bohužel je,  

že si zákon o ochraně ovzduší ve stávající podobě neumí poradit se znečištěním 

způsobeným domácími topeništi.
131

  

6.1.1 Aktuální právní nástroje  

Nelze však říct, že v této oblasti neexistují žádné nástroje. Důležitým nástrojem 

je povinná obměna zastaralých a nevyhovujících kotlů, především na pevná paliva. Od 

roku 2022 nepůjde podle zákona o ochraně ovzduší topit v domácnostech starými 

neekologickými kotli 1. a 2. emisní třídy. Od roku 2014 smí být na trh v ČR uváděny 

pouze kotle 3. a vyšší emisní třídy, od roku 2018 to budou jen kotle 4. a vyšší emisní 

třídy. Tomuto napomáhají státní dotace směřující k modernizaci kotlů, kdy dochází 

k výměně starých a nevyhovujících za nové – takové, které splňují nejpřísnější emisní 

standardy. V souvislosti s povinností přechodu na ekologičtější kotle v červenci MŽP 

vyzvalo kraje k výměně kotlů na základě tzv. kotlíkové dotace, kdy MŽP zde poskytuje 

finanční pomoc, a to díky 9 miliardám, které získalo od Evropské komise za účelem 

výměny kotlů v domácnostech. Výše dotace pak závisí na typu kotle a na místu v rámci 

znečištěných oblastí.
132

 

Dále jsou uloženy povinnosti provozovatelům např. tak, že osoba, která si již 

zakoupila kotel, má zákonem stanovenou povinnost, aby od roku 2022 provozovala 

pouze stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 

kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, 

který musí splňovat požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší. 

Rovněž zákon počítá s pravidelným ověřováním stavu a provozu stacionárního zdroje 
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na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně odborně 

způsobilo osobou, kdy první provedená kontrola je stanovena na rok 2016.
133

  

V současnosti je k dispozici pro kontrolu dodržování povinností při provozu 

stacionárního zdroje v domácnosti posuzování tmavosti kouře podle  

tzv. Ringelmannovy stupnice
134

, jež je zakotvena ve vyhlášce č. 415/2012 Sb.,  

o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 

ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
135

 Jedná se o kontrolu vizuálního měření tmavosti 

kouře, jenž vyžaduje ideální světelné, meteorologické a terénní podmínky, které tak lze 

využít jen po poměrně krátkou část dne. Vzhledem k tomu, že lidé začínají ve většině 

případů topit až v podvečerních hodinách, nelze tuto metodu efektivně využívat. 

Nicméně i v případě, kdy je zjištěno, že dochází k porušení přípustné tmavosti kouře za 

výše ideálních podmínek, zákon neumožňuje vstoupit do obydlí fyzických osob a 

zkontrolovat, jaké palivo je spalováno.
136

  

Stížnosti a upozornění sousedů na ty, kteří spalují nesprávným způsobem a 

ohrožují a zatěžují své okolí emisemi znečišťujících látek a zamořují tak ovzduší, jsou 

stálým problémem obcí. Bohužel však kvůli nedostatečným prostředkům, které mají 

obce k dispozici, se ve většině případů nedá nic dělat. Existuje možnost zvolit řešení 

občanskoprávní cestou na základě § 1013 NOZ, v tomto případě je však nutné počítat 

s delší dobou soudního řízení a dále s ohledem na posouzení řady věcných podmínek je 

výsledek nejistý.
137

 

6.1.2 Návrh novely zákona o ochraně ovzduší 

Již z výše uvedeného výkladu vyplývá, že ústavní problematika nedotknutelnosti 

obydlí není tak přímočará, jak se může zdát. Článek 12 odst. 3 LZPS
138

 pojednává  

o výjimkách z nedotknutelnosti obydlí v souvislosti s nezbytnou ochranou života  
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či zdraví osob a ochranou práv a svobod druhých. Znečišťující látky vypouštěné  

do vzduchu v důsledku spalování nekvalitních paliv v lokálních topeništích mají 

negativní vliv na lidské zdraví, mají karcinogenní účinky a jejich vypouštěním dochází 

k ohrožení zdraví osob. Tedy v tomto případě by se dalo uvažovat o prolomení 

nedotknutelnosti obydlí, na základě kterého by zákonodárce mohl zvolit takovou právní 

úpravu, aby byla zavedena povinnost domácností podrobit se kontrole. Úřady by tak 

mohly proti znečišťovateli zakročit mnohem účinněji, než jak mohou podle současné 

právní úpravy. 
139

  

S tímto souvisí i novela zákona o ochraně ovzduší, kterou navrhlo MŽP, která 

nedávno prošla mezirezortním připomínkovým řízením. V této novele se navrhuje 

zavést povinnost provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů umístěných  

v rodinných domech, bytech nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci umožnit osobám, 

které budou pověřeny obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup 

k takovémuto zdroji a jeho příslušenství a k používaným palivům za účelem kontroly 

dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Podmínkou této kontroly bude, 

že v průběhu dvanáct po sobě jdoucích měsíců vznikne opakovaně důvodné podezření, 

že provozovatel provozuje stacionární zdroj v rozporu s povinnostmi stanovenými 

v zákoně o ochraně ovzduší. V případě, že podezření vznikne opakovaně (tj. minimálně 

dvakrát), je dle návrhu obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn provést 

kontrolu zdroje.
140

 Ačkoli zákon o ochraně ovzduší obsahuje nástroje k regulaci emisí 

ze spalovacích zdrojů v domácnostech, bez možnosti přímých kontrol zdrojů 

provozovaných v domácnostech jsou tyto nástroje nevymahatelné.
141

 

Novela počítá s použitím stávajícího zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále 

kontrolní řád), jelikož ten dostatečně vymezuje práva a povinnosti kontrolujícího.  

Na základě tohoto řešení by se pak měla zlepšit kvalita ovzduší, zdraví obyvatel a 

samozřejmě to bude mít pozitivní dopad na životní prostředí jako takové. Kontrolu 

zdroje by prováděla pověřená úřední osoba (zástupce obecního úřadu), která by měla 

možnost přizvat odborně způsobilou osobu. Na postup kontroly by se vztahoval 
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kontrolní řád, který jej stanovuje a komplexně řeší. V rámci kontroly by si kontroloři 

vyžádali dokumentaci ke stacionárnímu zdroji a k palivu, ověřili by, zda je stacionární 

zdroj správně nainstalován, zkontrolovali by připojení na spalinové cesty, dále by 

provedli optickou kontrolu spalovacího zdroje, funkčnost regulačních prvků a způsob, 

jakým provozovatel zdroj provozuje. Kontroloři by se mohli zaměřit i na typ paliva, 

které provozovatel používá, a zda je používáno správné palivo určené výrobcem 

stacionárního zdroje. V případě potřeby by pak mohly být odebrány vzorky popela, 

úsad ve spalinových cestách, počítá se i s odběrem paliva k provedení následných 

analýz. Následné pokuty by pak měly být ukládány pouze v případech, kdy by majitel 

kontrolovaného stacionárního zdroje odmítl umožnit přístup ke svému spalovacímu 

zdroji a samozřejmě v případě, kdy by kontrola odhalila porušení zákona.  

O kontrole by bylo třeba sepsat protokol, proti kterému by kontrolovaná osoba 

měla možnost podat námitky. Počítá se s variantou, že v případě odmítnutí zpřístupnění 

zdroje by byla výše pokuty až 20.000,- Kč, v případě prokázání spáchání přestupku  

až 50.000,- Kč.  

MŽP se domnívá, že navrhovaná novela bude mít především preventivní účinek 

a bude motivovat provozovatele lokálních topenišť k zákonnému způsobu vytápění. 

Tato změna by také zvýšila povědomí občanů obce o vlastním podílu a vlivu  

na znečišťování ovzduší v obci. Toto řešení by mělo ovlivnit i sousedské vztahy, kdy 

může sloužit jako prostředek pro řešení lokálních konfliktů mezi jednotlivými obyvateli 

a znečišťovateli. Z opatrnosti, kvůli možnému zneužívání kontroly z důvodu 

sousedských sporů, je v návrhu novely zahrnuta podmínka vzniku opakovaného 

důvodného podezření na porušování povinností dle zákona o ochraně ovzduší. 

Prolomení nedotknutelnosti obydlí za účelem ochrany zdraví osob se jeví jako 

velmi vhodné, protože nelze pochybovat o tom, že emise překračující určitou 

stanovenou míru velmi negativně ovlivňují lidské zdraví. Právo na ochranu zdraví je 

jedním ze základních práv stanovených LZPS, konkrétně v čl. 31, který ve větě první 

uvádí, že „každý má právo na ochranu zdraví.“ Nesmí se opomenout  

ani čl. 35 odst. 1 LZPS, jenž stanoví že „každý má právo na příznivé životní prostředí,“ 

kdy zároveň podle čl. 35 odst. 3 LZPS platí, že „při výkonu svých práv nikdo nesmí 

ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a 
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kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.“ Novela zákona o ochraně ovzduší tak 

zakotvuje další nástroj ke zlepšení kvality ovzduší.
142

  

6.2 Spalování suchých rostlinných materiálů 

Zákon o ochraně ovzduší upravuje spalování materiálů v otevřených ohništích, 

kdy lze spalovat pouze suché rostlinné materiály, které nejsou znečištěny chemickými 

látkami, přičemž tato povinnost je vedle právnických osob uložena též fyzickým 

osobám. Za porušení této povinnosti lze uložit fyzické osobě za přestupek pokutu dle § 

23 odst. 1 písm. a) ve spojení s odst. 2 písm. b) OvZ ve výši do 50.000,- Kč. Zákon 

stanoví, že obec může obecně závaznou vyhláškou zpřísnit podmínky pro spalování 

suchých rostlinných materiálů nebo jej dokonce úplně zakázat, pokud bude schopna 

zajistit alternativní způsob pro jejich odstranění podle zákona č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále zákon o odpadech). Obec je 

povinna v obecně závazné vyhlášce přihlédnout ke klimatickým podmínkám, úrovni 

znečištění ve svém územním obvodu, ročnímu období, atd. Alternativním způsobem 

odstranění pak může být např. vyhrazení místa v obci pro ukládání těchto materiálů či 

poskytnutí speciálních nádob určených k tomuto účelu. S ustanovením o spalování 

suchých materiálů souvisí i § 10 písm. c) OZř, které upravuje vyhlášky obce k ochraně 

životního prostředí. V souvislosti s tímto byla řada vyhlášek podrobena přezkumu 

zákonnosti a věcné správnosti Ústavním soudem. Na základě těchto přezkumů je možno 

podat obecný rámcový návod, jak by měla taková obecně závazná vyhláška vypadat, 

aby u přezkumu obstála. Ústavní soud vydané vyhlášky testuje ve čtyřech krocích:  

1) pravomoc obce k vydání dané vyhlášky, 

2) působnost obce k vydání vyhlášky, 

3) nezneužití zákonem svěřené působnosti, 

4) rozumnost a proporcionalita obsahu vyhlášky. 

Jestliže vyhláška obstojí ve výše uvedeném testu, není dle Ústavního soudu důvod pro 

její zrušení. Zde výklad Ústavního soudu prošel judikatorním vývojem, když velmi 

výrazně posunul chápání rozsahu, co obce mohou upravovat prostřednictvím svých 

vyhlášek, a nyní zdůrazňuje ústavně zaručené právo na samosprávu a spravování 

                                                 
142

 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 

znění pozdějších předpisů. Vláda ČR [online]. 2015 [cit. 2015-08-19]., str. 143.  



54 

 

místních záležitostí. Důležitými nálezy Ústavního soudu ve věcech obecně závazných 

vyhlášek obcí jsou např. nálezy Pl. ÚS 6/08
143

 (Budyně nad Ohří) a Pl. ÚS 46/06
144

 

(Mariánské Lázně), dle kterých lze zakázat spalování materiálů i nad rámec zákona  

o ochraně ovzduší, Pl. ÚS 41/08
145

 (Chrastava), dle kterého může obec v obecně 

                                                 
143

 „Ústavní soud dospěl k závěru, že pokud město Budyně nad Ohří článkem 1 odst. 2 obecně závazné 

vyhlášky zakázalo spalovat materiály, které nejsou určeny jako topné médium pro výrobu tepla, nejedná 

se o omezení fyzických a právnických osob nad míru stanovenou zákonem, jak se domnívá navrhovatel. K 

tomu Ústavní soud zdůrazňuje, že došlo k posunu v jeho dosavadní judikatuře tak, že byl opuštěn 

dosavadní restriktivní výklad ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy. Ve smyslu výše zmiňovaného nálezu sp. 

zn. Pl. 45/06 je nutno ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy interpretovat v linii dosavadních nálezů 

Ústavního soudu tak, že obce jsou přímo tímto ustanovením Ústavy zmocněny tvořit právo ve formě 

vydávání obecně závazných vyhlášek. Logickým důsledkem tohoto výkladu potom je, že na rozdíl od 

vydávání právních předpisů v přenesené působnosti ve smyslu čl. 79 odst. 3 Ústavy, jehož dikce explicitní 

zákonné zmocnění vyžaduje, k vydávání obecně závazných vyhlášek v mezích své věcné působnosti, a to i 

když jsou jimi ukládány povinnosti, již obce žádné další zákonné zmocnění nepotřebují (s výhradou 

ukládání daní a poplatků vzhledem k čl. 11 odst. 5 Listiny), neboť pojmově není právního předpisu bez 

stanovení právních povinností. Do sféry samostatné působnosti obce, regulovatelné obecně závaznými 

vyhláškami, přitom spadají záležitosti, které jsou převážně místního nebo regionálního dopadu a jejichž 

úprava je v zájmu obce a jejích občanů. Nepochybně tam patří i ochrana ovzduší v obci, tedy oblast, 

kterou se snaží regulovat vyhláška města Budyně nad Ohří a která byla obcím svěřena k místní 

normativní úpravě ustanovením § 10 písm. c) zákona o obcích. Ústavní soud má za to, pokud jde o 

předmět a cíl regulace daného ustanovení vyhlášky a § 3 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, podle kterého 

jako palivo nelze použít odpad podle zákona o odpadech, že se tyto nepřekrývají, neboť materiály, jejichž 

spalování je napadenou vyhláškou zakázáno, nemusí být vždy odpady ve smyslu zákona o odpadech. 

Současně nelze mít za to, že by město Budyně nad Ohří nerespektovalo zákonné zmocnění dané 

ustanovením § 50 odst. 3 téhož zákona, které zmocňuje obec obecně závaznou vyhláškou zakázat některé 

druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování (jejichž seznam je uveden v příloze č. 11 k tomuto 

zákonu), když zákaz spalování "materiálů, které nejsou určeny jako topné médium pro výrobu tepla", 

nelze ztotožnit se zákazem některého z paliv ve smyslu zákona o ochraně ovzduší. Výše uvedené platí i pro 

zákaz spalovat v kotlích média, pro která nebyly tyto kotle konstruovány, zakotvený v článku 1 odst. 4 

napadené vyhlášky.“ 
144

 [O]chranu ovzduší v obci lze podřadit pod správu záležitostí místního nebo regionálního dopadu a její 

úprava je v zájmu obce a jejích občanů, ke které je obec zmocněna ustanovením § 10 písm. c) zákona o 

obcích. Přestože tedy zákon na ochranu ovzduší umožňuje jisté materiály (uvedené v § 3 odst. 5) na 

otevřených ohništích spalovat, obec může jejich spalování zakázat (a tím fakticky rozšířit zákonný zákaz), 

neboť je k normativní úpravě tohoto zákazu oprávněna na základě § 10 písm. c) zákona o obcích. Z 

ustanovení čl. 5 odst. 2 písm. g) vyhlášky obstojí i zákaz spalování shrabaného listí, neboť obec může na 

základě zmocnění v § 50 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně ovzduší obecně závaznou vyhláškou stanovit 

podmínky spalování suchých rostlinných materiálů; spadané listí lze pod suchý rostlinný materiál 

podřadit. Podle § 3 odst. 5 téhož zákona tak obec může učinit pod podmínkou zajištění jiného způsobu 

jejich odstranění, což je podmínka, kterou město Mariánské Lázně splnilo přijetím obecně závazné 

vyhlášky č. 3/2000 [ve znění nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 39/06 ze dne 14. 11. 2006 (N 210/43 

SbNU 339; 19/2007 Sb.)], kterou stanovilo systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního 

odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem, zahrnující i odpad ze zeleně. Ústavní soud proto 

návrh na zrušení ustanovení čl. 5 odst. 2 písm. g) s výjimkou uvedenou v odstavci 43 zamítl.“ 
145

 „Ohledně povinného dohledu osoby starší 18 let budiž předesláno, že předmětné zmocnění obsažené v 

zákoně o ochraně ovzduší je široké a dává obcím možnost stanovit pro spalování podmínky a omezení 

vztahující se jak k době spalování, jeho rozsahu či vymezení toho, co spalovat lze, tak i k osobám, které 

spalování provádějí (nemá-li volené kritérium rozlišení diskriminační povahu). Při posuzování hranice, 

kam až smí obec při stanovení takových podmínek zajít a do jaké míry činnost omezit, je navíc třeba 

přihlížet k tomu, že obecně závaznou vyhláškou lze spalování suchého rostlinného materiálu dokonce 

zcela zakázat, i když za podmínky, že obec zajistí jeho odstraňování jiným způsobem (§ 3 odst. 5 zákona o 

ochraně ovzduší); zakotvení této povinnosti je ochranou před svévolným zakazováním předmětné činnosti. 

V případě uvedeného povinného dohledu je dle Ústavního soudu vazba na účel předvídaný zákonem o 
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závazné vyhlášce stanovit, že spalování suchých rostlinných materiálů lze pouze  

pod dohledem dospělé osoby, jelikož podle Ústavního soudu zmocnění obsažené 

v obecním zřízení dává obcím možnost stanovit pro spalování podmínky a omezení 

vztahující se nejenom k době spalování, jeho rozsahu, či vymezení předmětu spalování, 

ale i k osobám, které spalování provádějí. Limitem obecně závazných vyhlášek je 

především to, že nemohou být upravena práva a povinnosti, jež jsou stanoveny již 

zákonnou úpravou, a zároveň nemohou obsahovat úpravu odlišně od zákona. Vyhláška 

musí být proporcionální
146

 a musí upravovat pouze místní záležitosti obce.
147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
ochraně ovzduší dovoditelná. Posuzovaná vyhláška města Chrastavy ve svém prvém bodě stanoví, že 

spalovat suchý rostlinný materiál je možné pouze ve dnech, kdy není bezvětří nebo teplotní inverze, a jen 

tak, aby ostatní obyvatelé nebyli obtěžováni kouřem. Taková formulace dává značné výkladové možnosti a 

město mohlo legitimně dojít k závěru, že vyhodnocení toho, zda konkrétní podmínky ten který den vyhovují 

předmětné dikci vyhlášky, by měl učinit dospělý člověk. Nepřímo tak předchází tomu, aby spalování 

probíhalo v podmínkách nevhodných, které by zapříčinily dočasné zhoršení kvality ovzduší.“ 
146

 Úprava dosahuje svého cíle nejméně zatěžujícím, rozumným a nediskriminačním způsobem pro 

občany obce. 
147

 MORÁVEK, J. a kol. Zákon o ochraně ovzduší: komentář., cit. dílo, str. 191-196. 
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Závěr 

Kvalita ovzduší v ČR se celkově nezlepšuje, pouze kolísá podle 

meteorologických podmínek v daném roce. V současnosti jsou nejvýznamnějšími 

znečišťujícími látkami suspendované částice PM2,5 a PM10, kdy Česká republika patří 

v Evropské unii k zemím s nejhorší koncentrací. Ke vnášení znečišťujících látek  

do ovzduší dochází především z antropogenních zdrojů, které zákon č. 201/2012 Sb.,  

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, rozděluje na stacionární a mobilní. 

V právní úpravě stacionárních zdrojů došlo ke změně oproti minulému zákonu  

o ochraně ovzduší z roku 2002, kdy jsou nyní stacionární zdroje znečišťování rozděleny 

na vyjmenované a nevyjmenované v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Narozdíl  

od minulé právní úpravy, které znala pojmy malý, střední, velký a zvláště velký 

stacionární zdroj znečišťování.  

Do ochrany ovzduší zasahují obce jako územně samosprávné celky v rámci své 

samostatné a přenesené působnosti. K tomu dochází prostřednictvím nejen vydávání 

právních předpisů – obecně závazných vyhlášek v samostatné působnosti a nařízení 

v rámci přenesené působnosti, nýbrž zasahují prostřednictvím svých orgánů do ochrany 

ovzduší i jako orgány ochrany ovzduší.  

Ochrana ovzduší není ucelená a právní úprava je roztříštěna do více právních 

předpisů, přičemž jedním z nejdůležitějších zákonů je hned po zákoně o ochraně 

ovzduší zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (stavební zákon). Obce mohou ovlivňovat kvalitu „svého“ ovzduší 

v rámci využití území, kdy mají obce významnou roli. Územní plánování je jedním 

z koncepčních nástrojů ochrany životního prostředí, které mají obce k dispozici. Cílem 

územního plánování je funkční využití území, ale také je kladen důraz na vytvoření 

předpokladů pro soulad všech hodnot, aby bylo chráněno životní prostředí a veškeré 

jeho složky. Obec prostřednictvím územního plánování může korigovat umisťování 

zdrojů znečišťování ovzduší a řádným plněním územního plánu je tak obec schopna 

zasahovat do ochrany ovzduší. V rámci dopravní infrastruktury však obce bohužel mají 

omezené možnosti, jelikož je obec vázána vyšší územně plánovací dokumentací a tou se 

musí řídit.  

Ovlivnit kvalitu ovzduší na svém území mohou obce i v rámci správních řízení 

týkajících se umisťování a povolování provozu stacionárních zdrojů znečišťování 
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ovzduší, kdy obec zasahuje v mezích své samostatné působnosti jako účastník řízení 

(v řízení o integrovaném povolení a v územním řízení). V přenesené působnosti pak 

obec zasahuje prostřednictvím vydávání vyjádření či závazných stanovisek. V této 

souvislosti je důležité zmínit kromě stavebního zákona i zákon č. 76/2002 Sb.,  

o integrované prevenci, který je úzce provázán s dalšími právními předpisy upravujícími 

ochranu jednotlivých složek životního prostředí.  

V současnosti je automobilová doprava jedním z nejvýznamnějších zdrojů 

znečišťujících látek. Zákon o ochraně ovzduší poskytuje obcím institut tzv. nízkoemisní 

zóny, kterou může obec vyhlásit v rámci své samostatné působnosti obecně závaznou 

vyhláškou. Úprava nízkoemisních zón je z převážné části převzata z německé právní 

úpravy, kde je tento institut běžně využíván. V tuto chvíli zatím žádná obec nevyužila 

tohoto nástroje, nicméně se o vyhlášení první nízkoemisní zóny hovoří ve spojení 

s hlavním městem Prahou, která ji nyní připravuje. Je tedy zatím brzy na hodnocení, zda 

jsou nízkoemisní zóny přínosným a efektivním nástrojem a zda má jejich zavedení 

pozitivní vliv na snižování znečišťování ovzduší automobilovou dopravou.  

Se znečišťováním automobilovou dopravou souvisí i institut regulačního řádu, který 

může (ale i nemusí) doplňovat nízkoemisní zónu. Jedná se o krátkodobý nástroj, kdy 

úkolem je zabránit dalšímu nárůstu úrovně znečištění ovzduší v konkrétním místě a 

čase. Zákon však předpokládá využití těchto nástrojů, jen pokud je zřejmé, že přispějí 

ke zlepšení stávající situace. 

Jedním z nevyřešených a stálých problémů znečištěného ovzduší v ČR jsou 

zdroje umístěné v rodinných domech, bytech nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, 

které nejsou k podnikatelským účelům. Tyto zdroje patří k největším producentům 

znečišťujících látek a přispívají ke zvyšování znečištění ovzduší. Státní orgány bohužel 

nemají dostatek pravomocí, jak tyto zdroje regulovat a zákon neumožňuje provádění 

přímé kontroly, jelikož vstup do domácnosti bez svolení majitele není možný. Dochází 

zde ke kolizi ústavně zaručených práv na nedotknutelnost obydlí a ochranu zdraví, kdy 

nedotknutelnost obydlí převážila a výsledkem tedy je, že obce, nemohou kontrolovat a 

postihovat případné protiprávní jednání. Ministerstvo životního prostředí však ve své 

připravované novele navrhuje zavést povinnost umožnit osobám, které budou pověřeny 

obecním úřadem obce s rozšířenou působností, přístup k takovémuto zdroji a jeho 

příslušenství a k používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle 
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zákona o ochraně ovzduší. Úprava spalování v otevřených ohništích dle zákona  

o ochraně ovzduší přísluší obci do její samostatné působnosti, kdy spalování upravuje 

obecně závaznou vyhláškou. V souvislosti s tímto byla řada vyhlášek podrobena 

přezkumu zákonnosti a věcné správnosti Ústavním soudem. Výklad Ústavního soudu 

prošel zásadním vývojem, když velmi výrazně posunul chápání rozsahu, co obce mohou 

upravovat prostřednictvím svých vyhlášek, a nyní zdůrazňuje ústavně zaručené právo  

na samosprávu a spravování místních záležitostí.  

Zákon o ochraně ovzduší je relativně novým právním předpisem na to, abychom 

mohli hodnotit nakolik je efektivní oproti dřívější právní úpravě. Domnívám se však, že 

je to zdařilý právní předpis, a pokud bude připravovaná novela, která mimo jiné 

umožňuje obcím kontrolovat zdroje umístěné v domácnostech a vyvést tak důsledky  

z  protiprávního jednání jejich provozovatelů přijata, mám za to, že to bude pozitivní 

krok kupředu a obce tak budou mít k dispozici velmi důležitý nástroj k ochraně ovzduší. 

Tato změna by také zvýšila povědomí občanů obce o vlastním podílu a vlivu  

na znečišťování ovzduší v obci. V případě jejího přijetí bude dle mého názoru stávající 

právní řád v celkovém výsledku poskytovat obcím dostatečnou oporu a prostředky 

k ovlivňování a především zkvalitňování „obecního“ ovzduší.  
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Příloha č. I 

Dopravní značky označující NEZ 

 

 

Zdroj: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Nízkoemisní zóny - časté dotazy 

[online]. Praha, 2014 [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/nizkoemisni_zony/$FILE/OOO-

caste_dotazy-20131025.pdf. 

 

 

 

 

 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/nizkoemisni_zony/$FILE/OOO-caste_dotazy-20131025.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/nizkoemisni_zony/$FILE/OOO-caste_dotazy-20131025.pdf
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Příloha č. II 

Způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií 

I. Vozidla kategorie M nebo N podle jiného právního předpisu
148

 se vznětovými motory 

  
Mezní hodnoty 

emisí
149

 

První zápis vozidla 

kategorie M1 nebo N1 do 

registru silničních vozidel 

ve státě, kde bylo vozidlo 

jako nové poprvé uvedeno 

do provozu 

První zápis vozidla 

kategorie M2, M3, N2 nebo 

N3 do registru silničních 

vozidel ve státě, kde bylo 

vozidlo jako nové poprvé 

uvedeno do provozu 

Emisní 

kategorie 

1 

vozidla splňující 

mezní hodnoty 

emisí EURO 1, 

EURO I, nebo 

horší 

před 1. lednem 1997 před 1. říjnem 1996 

Emisní 

kategorie 

2 

vozidla splňující 

mezní hodnoty 

emisí EURO 2 

nebo EURO II 

od 1. ledna 1997 do 

31. prosince 2000 

od 1. října 1996 do 30. září 

2001 

Emisní 

kategorie 

3 

vozidla splňující 

mezní hodnoty 

emisí EURO 3 

nebo EURO III 

od 1. ledna 2001 do 

31. prosince 2005 

od 1. října 2001 do 30. září 

2006 

Emisní 

kategorie 

4 

vozidla splňující 

mezní hodnoty 

emisí EURO 4, 

EURO IV, nebo 

vyšší 

od 1. ledna 2006 od 1. října 2006 

 

 

 

                                                 
148

 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 
149

  Například v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 

o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových 

vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, v platném 

znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování 

typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu 

k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o 

zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES, v platném znění. 
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II. Vozidla kategorie M nebo N podle jiného právního předpisu
2
 se zážehovými motory 

  
Mezní hodnoty 

emisí
2 

První zápis vozidla 

kategorie M1nebo N1 do 

registru silničních vozidel 

ve státě, kde bylo vozidlo 

jako nové poprvé uvedeno 

do provozu 

První zápis vozidla 

kategorie M2, M3, N2 nebo 

N3 do registru silničních 

vozidel ve státě, kde bylo 

vozidlo jako nové poprvé 

uvedeno do provozu 

Emisní 

kategorie 

1 

vozidla 

nesplňující žádné 

mezní hodnoty 

emisí EURO 

před 1. lednem 1993 před 1. lednem 1993 

Emisní 

kategorie 

4 

vozidla splňující 

mezní hodnoty 

emisí EURO 1, 

EURO I, nebo 

vyšší 

od 1. ledna 1993 od 1. ledna 1993 

  

III. Vozidla kategorie L podle jiného právního předpisu 

  
První zápis vozidla kategorie L do registru silničních vozidel ve 

státě, kde bylo vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozu 

Emisní 

kategorie 1 

předl, září 1980 

Emisní 

kategorie 3 
od 1. září 1980 do 16. června 1999 

Emisní 

kategorie 4 

od 17. června 1999 

 IV. Do emisní kategorie 4 se vždy zařazují vozidla kategorie M nebo N, která nejsou 

poháněna spalovacím motorem. 

 

Zdroj: Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 56/2013 Sb. 
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Příloha č. III 

Vzory emisních plaket 

Emisní plaketa pro emisní kategorii 2 - červená RAL 3020 
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Emisní plaketa pro emisní kategorii 3 - žlutá RAL 1023 
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Emisní plaketa pro emisní kategorii 4 - zelená RAL 6024 

 

 

Zdroj: Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 56/2013 Sb. 
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Příloha č. IV 

Ringelmannova stupnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ringelmannova stupnice. Arnika [online]. [cit. 2015-08-29]. Dostupné z: 

http://arnika.org/soubory/dokumenty/ovzdusi/ringelmann-A4-krida.pdf. 

 

http://arnika.org/soubory/dokumenty/ovzdusi/ringelmann-A4-krida.pdf
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Abstrakt 

Práce se zaměřuje na role obcí v ochraně ovzduší, zejména na právní nástroje, které 

mají obce v rámci samostatné a přenesené působnosti k dispozici na poli právní úpravy 

ochrany ovzduší. Práce se skládá ze šesti kapitol, kdy první kapitola je úvodní a je 

zaměřena na ovzduší jako předmět právní úpravy. Druhá kapitola se věnuje právní 

úpravě obcí a další kapitoly se zabývají rolí obcí při využití území, umisťování a 

povolování stacionárních zdrojů, dále práce poukazuje na specifické právní nástroje 

v oblasti dopravy a poslední kapitola se zabývá možnostmi obcí ve vztahu ke 

znečišťování ovzduší fyzickými osobami nepodnikajícími. 

Abstract 

The thesis focuses on the role of municipalities in the air protection, particularly on the 

legal instruments of municipalities within their individual and delegated jurisdiction. 

The thesis consists of six chapters. The first chapter is introductory and is aimed at the 

air as the subject of legislation. The second chapter focuses on legislation of 

municipalities and other chapters describe the role of municipalities in land use, 

placement and approval of stationary sources of pollution. Further chapter points out 

specific legal instruments used in transport and the last chapter deals with the 

possibilities of the municipalities in relation to air pollution by individuals. 
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Summary 

The purpose of this diploma thesis is to focus on the role of municipalities in the air 

protection, particularly on the legal instruments of municipalities within their individual 

and delegated jurisdiction and analyses these instruments throughout the legislation.  

The thesis is composed of six chapters. Chapter one is introductory and is aimed at the 

air as the subject of legislation, it covers basic concepts of the air protection legislation 

and deals with major pollutants and how they influence the air quality and the health of 

people.  

Chapter two is dedicated to legislation of municipalities, especially to individual and 

delegated jurisdiction and includes legislation created by municipalities and history of 

municipalities in relation to the air protection legislation. 

Chapter three describes role of municipalities in relation to land use and urban planning. 

One of the goals of urban planning is environmental protection – thus also the air 

protection.  

Chapter four aims to placement and approval of stationary sources of pollution. It 

contains the role of municipalities in territorial procedure, procedure of integrated 

pollution prevention and control and finally construction approval and final inspection 

approval. 

Chapter five points out specific legal instruments used in transport, such as low 

emission zones, their announcement and legal régime. Another legal instrument that 

municipalities can use, is the regulatory code used within smog situation.  

Chapter six deals with the possibilities of the municipalities in relation to air pollution 

by individuals, current legal instruments, prepared amendment to the Act no. 201/2012 

Coll., which covers constitutional issues associated with pollution from individuals and 

their control, and finally the combustion of plant materials. 

The conclusions of the thesis are drawn in the last part titled Conclusion.   
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