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1 Úvod 

Moravskoslezský kraj, ležící na severovýchodě České republiky, je dlouhodobě jednou 

z nejvíce znečištěných oblastí nejen na našem území, ale (což považuji za naprosto 

alarmující) také v celé Evropě.1 

Specifické zaměření průmyslu, kterým je Moravskoslezský kraj charakteristický 

(hlubinné doly, hutní výroba, metalurgické provozy, koksovny, chemické provozy aj.), 

pak v kombinaci s geografickou polohou (charakter krajiny, přímé sousedství polského 

Slezska s rovněž převažující průmyslovou výrobou) a negativními dopady hustoty 

osídlení (lokální topeniště a doprava) představují jen některé z důvodů soustavného 

významného překračování zákonem stanovených imisních limitů škodlivých látek v 

ovzduší. 

 

Obyvatelstvo na tomto území je dlouhodobě vystavováno vysokým koncentracím tak 

nebezpečných látek, jakými jsou PM10, PM2,5, benzo(a)pyren a další. Bohužel to vše má 

dle výsledků lékařských studií, neblahý vliv na lidský organizmus a je příčinou řady 

závažných chronických chorob nebo v krajních případech i předčasných úmrtí.  

Nekvalita ovzduší Moravskoslezského kraje je v současnosti jedním z ekologických 

problémů řešených na tomto území. Jejich současné působení pak ve výsledku 

představuje značnou zátěž pro místní ekosystém. Zejména v ostravsko-karvinské 

oblasti, která je centrem regionu, není dořešena problematika hald, například halda Ema 

do dnešního dne neustále prohořívá. Přímo v širším centru Ostravy s desítkami tisíc 

obyvatel tak každý den zatěžuje ovzduší svými zplodinami. Z velkých toxických jezer 

(tzv. ostravské laguny) se do ovzduší neustále vypařují toxické látky a vedle toho 

prosakují do okolní půdy, čímž kontaminují velkou plochu, včetně podzemních vod.  

Přední místo mezi původci znečištění ovzduší Moravskoslezského kraje dnes patří 

velkým hutním a chemickým komplexům. Zvláště v posledních letech můžeme 

objektivně pozorovat měnící se klimatické poměry, kdy počet inverzních dní roste a 

ruku v ruce s tím se problematika smogu stává tíživým problémem pro obyvatelstvo 

tohoto kraje. 
                                                
1 Viz příloha č.1. 
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V posledních letech roste zájem veřejnosti Moravskoslezského kraje o téma životního 

prostředí, zejména pak o stav a kvalitu ovzduší. Ani tlak veřejnosti a médií však 

nepřináší hmatatelné pozitivní výsledky a nadále dochází k rozsáhlým (a v některých 

případech i nevratným) poškozením jak zdraví místního obyvatelstva, tak i životního 

prostředí. Právě fakt, že ani 28 let po změně společensko-politických poměrů v České 

republice (tzv. sametová revoluce) se nedaří stav kvality ovzduší uspokojivě zvládnout, 

ukazuje, že dosavadní opatření v oblasti ochrany životního prostředí nepřinášejí 

potřebné výsledky. V kontextu Moravskoslezského kraje se zdá, že využití právních 

nástrojů ochrany ovzduší nepřináší kýžený výsledek. Důsledkem pak jsou prokazatelné 

dopady na lidské zdraví tamních obyvatel, což se jeví být v rozporu s jejich lidskými 

právy. Stát, respektive příslušné orgány státní správy, nejsou schopny účinně řešit 

otázku kvality ovzduší, což vede k úvahám, jak stát přimět k většímu úsilí, které by 

vedlo k vytvoření efektivního systému ochrany ovzduší v Moravskoslezském kraji.  

 

Cílem této práce je, vzhledem k interdisciplinaritě tématu, přinést základní vhled do 

problematiky ochrany ovzduší, popsat specifika Moravskoslezského kraje a hledat 

možné právní řešení situace. 

 

Bez zasazení problematiky nekvalitního ovzduší v Moravskoslezském kraji do širších 

souvislostí by úvaha nad právní regulací ochrany kvality ovzduší nebyla úplná. 

Diplomovou práci je rozdělena do sedmi navazujících kapitol (včetně tohoto úvodu). 

V prvních částech, tedy ve druhé a třetí kapitole, se zabývám širšími historickými 

souvislostmi znečištění nejprve v obecné rovině a následně ve vztahu 

k Moravskoslezskému kraji, jakož i krátce charakterizuji látky znečišťující ovzduší 

tohoto kraje, včetně stručné charakteristiky dopadů na lidské zdraví tamních obyvatel. 

Čtvrtá a pátá kapitola je věnována právní úpravě ochrany ovzduší v České republice, 

spolu s právními nástroji ochrany ovzduší a je doplněna o závěry vyvozené z praktické 

aplikace těchto právních nástrojů přímo v podmínkách Moravskoslezského kraje. 

Šestá kapitola zobecňuje závěry dosavadní soudní praxe a nastiňuje další možné řešení 

situace.  
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Zlepšení kvality ovzduší, a to obecně na území České republiky, je do budoucna nejen 

velkou výzvou, ale také nutností. Zemská atmosféra je otevřeným systémem 

umožňujícím volnou transmisi látek a jejich interakci s okolním prostředím, proto nemá 

(ne)kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji význam jen lokální či regionální, ale 

přispívá i k problémům globálního charakteru. Opomíjení těchto skutečností má 

potenciál v dohledné budoucnosti způsobit rozsáhlé sociální, zdravotní či ekonomické 

problémy.  

 

Vzhledem k faktu, že dotčené směrnice EU, týkající se ochrany životního prostředí, 

respektive ochrany ovzduší2, byly transponovány do české právní úpravy, budu se v této 

diplomové práci již zabývat toliko platnými právními předpisy České republiky.  

  

                                                
2 Zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě 
vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, 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, směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních 
emisních stropech pro některé znečišťující látky,  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES 
ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích 
zařízení, směrnice Evropského parlamentu a  Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o 
průmyslových emisích (integrované prevenci a omezení znečištění), směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2015/2193/EU ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší 
ze středních spalovacích zařízení. 
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2 Historie znečišťování ovzduší 

V této kapitole se budu zabývat východiskem tématu své diplomové práce, a to historií 

znečišťování ovzduší. Vnitřně je kapitola členěna na dvě části; část první je obecná, část 

druhá se pak zaměřuje na historii znečištění v Moravskoslezském kraje, kdy tento 

problém je, jak dále rozvádím níže, v kraji dlouhodobý. 

 

2.1 Obecná historie znečisťování ovzduší 

Znečištění ovzduší můžeme rozdělit do dvou kategorií, a to na znečištění antropogenní 

(způsobené člověkem) a neantropogenní (přirozené, tedy nezpůsobené člověkem).  

V přírodě dochází k určitému znečišťování neustále a nepřetržitě. Toto „přirozené 

znečišťování ovzduší“ můžeme podle zdrojů znečištění rozdělit do tří kategorií na: „a) 

biologické zdroje znečištění b) geochemické zdroje znečištění a c) atmosférické zdroje 

znečištění“3 

Praktickými příklady takovýchto zdrojů znečištění ovzduší byly, a i v dnešní době jsou, 

například zplodiny z lesních požárů, rozkládající se rostlinné látky nebo tlející těla 

uhynulých živočichů či sopečné erupce. K většině těchto jevů, které způsobují 

intenzivní přirozené znečišťování, dochází často buď jen na specifických místech 

planety (např. místa střetu litosférických desek), nebo k nim dochází samovolně a 

nahodile, což ve svém důsledku znamená, že člověk má nad těmito znečišťujícími 

přirozenými procesy pouze malou, spíše však žádnou kontrolu, a tyto děje tedy není 

možno přímo a účinně právně regulovat. Těžištěm této práce bude otázka znečištění 

ovzduší, které způsobuje člověk, tedy znečištění antropogenní. 

 

2.1.1 Nejstarší doklady o znečišťování ovzduší 

Antropogenní znečištění ovzduší, a ruku v ruce s ním v obecné rovině panský vztah k 

přírodě, doprovází lidstvo od jeho počátku. I nejstarší literární památka, Epos o 

Gilgamešovi, dokládá panský vztah k přírodě; „příroda je pouhý saturant potřeb“, město 

je (nejen) od přírody odděleno tlustou zdí a cedrový les je pro jistotu třeba vymýtit, jak 

                                                
3 BRANIŠ, Martin a Iva HŮNOVÁ, ed. Atmosféra a klima: aktuální otázky ochrany ovzduší. V Praze: 
Karolinum, 2009, s. 55 ISBN 978-80-246-1598-1 
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si všímá Sedláček.4 Nejsilnějším ideovým zázemím tohoto vztahu k přírodě je pak 

novověká filosofie, která přichází s antropocentrickým stanoviskem, podle kterého má 

člověk přírodu poznat, a následně ovládnout. Výše nastíněný vztah k přírodě je ideovým 

základem soudobé ekologické krize, kdy posun v chápání přírody přináší až 20. století. 5 

 

Ve starověkých centrech byla nízká kvalita ovzduší způsobena zejména spalováním 

dřeva a uhlí, a jako taková byla omezena na města a jejich bezprostřední okolí. 

Zajímavým údajem v tomto směru je množství uvolněné mědi a olova do ovzduší, kdy 

na přelomu našeho letopočtu bylo množství těchto látek v ovzduší vyšší (v důsledku 

všestranného využití těchto kovů a nedokonalého výrobního procesu), než během 

průmyslové revoluce; nakonec i proslulý římský filosof Seneca si ve svých poznámkách 

stěžoval na špatný vzduch v Říme, který mu způsoboval respirační obtíže.6. Nejstarší 

„regulací“ pak bylo vykázání řemesel s vysokou mírou kouřivosti mimo hranice města. 

 

K přijímání opatření, která měla za cíl zlepšovat kvalitu ovzduší, se začalo přistupovat 

až o mnoho stovek let později. Prvním dochovaným záznamem o opatření právního 

charakteru cílícím na ochranu ovzduší byl zákaz používání uhlí k topení pocházející 

z Velké Británie z roku 1309. Panovník Edward II. vydal královské prohlášení 

zakazující topení uhlím (tzv. sea-coal, nekvalitní uhlí z britského pobřeží), vzhledem 

k obavám o zdravotní důsledky („concern over the injury of their bodily health“). Ke 

zhoršení situace začalo docházet zejména v důsledku zvýšení počtu obyvatel ve velkých 

městech a většímu rozšíření uhlí. To ve spojení s novými výrobními metodami vedlo 

k podstatnému zhoršení kvality ovzduší.7  Postupné zhoršování můžeme doložit i na 

slavném pamfletu Fumifugium8 Johna Evelyna, ve kterém zmiňuje, že „[Londýňané] 

                                                
4 SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla: po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 
2. vyd. Praha: 65. pole, 2012, s. 35-61 ISBN 978-80-87506-10-3. 
5 PAVLÍČEK, Václav a Helena HOFMANNOVÁ. Občanská a lidská práva v současné době. Praha: 
Auditorium, 2014, s. 64 ISBN 978-80-87284-51-3. 
6 World Health Organization. Outdoor Air Pollution – Children`s Heath and the Environment, WHO 
Traning package for the Health Sector. [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: < http://www.who.int/ceh/capacity/Outdoor_air_pollution.pdf > 
7 HERČÍK, Miloslav. 111 otázek a odpovědí o životním prostředí: chytrá kniha pro studenty, odborné 
pracovníky a širokou veřejnost. Ostrava: Montanex, 2004, s. 57 ISBN 80-7225-123-6. 
8 Pravděpodobně nejslavnější dílo zmíněného autora, celým názvem The inconveniencie of the aer and 
smoak of London dissipated together with some remedies humbly proposed by J.E. esq. to His Sacred 
Majestie, and to the Parliament now assembled. Jak je patrné z názvu knihy, tento pamflet byl adresován 
Karlovi II. Stuartovi, kterému Evelyn ve třech částech své knihy popisuje problémy, ale také nastiňuje 
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nedýchají nic lepšího než špinavou mlhu a páchnoucí čoud, což vede k tisíci potížím, 

plíce jsou zaplaveny jedem a celé tělo slábne“. 9 

 

2.1.2 Průmyslová revoluce 

Skutečný zlom v otázce kvality ovzduší a počátek výrazného znečišťování pak nastal 

během průmyslové revoluce, kdy se začalo používat uhlí nejen k vytápění obydlí a pro 

jednoduchou výrobu, ale ve velkém měřítku bylo spalováno i v expandujících a nově 

budovaných továrnách, čímž se do vzduchu jako vedlejší produkt uvolňovali škodlivé 

látky.10 Jak rostl rozsah výroby, rostla též produkce škodlivin, které se dostávaly do 

ovzduší a samozřejmě ovlivňovaly kvalitu života lidí, kteří se stěhovali do překotně 

rostoucích měst. V období průmyslové revoluce došlo nejen k souhrnnému zvýšení 

rozsahu produkce, ale také k zavedení nových technologických postupů, a tedy i 

k emisím zcela nových škodlivin. Bezprostředním důsledkem bylo mimo jiné rozšíření 

výskytu kyselých dešťů.  

 

I přes zhoršení situace během průmyslové revoluce byly dopady špatné kvality ovzduší 

na lidské zdraví zlehčovány (vzhledem k omezenému vědeckým znalostem tehdejší 

doby) a jako jediný opravdu závažný problém byla vnímána dráždivost síry. Obecně 

pak ve vědecké obci převládalo přesvědčení, že atmosféra Země je natolik rozlehlá, že 

zde není možnost jejího trvalého ovlivnění, a tedy ani zásadního poškození, lidskou 

činností.  

2.1.3 Vyhrocení smogové situace v polovině 20. století 

Potřeba zavést právní nástroje ochrany kvality ovzduší vzrostla v souvislosti s velkými 

(a v literatuře často citovanými) ekologickými katastrofami v polovině 20. století. 

                                                                                                                                          
možné řešení, zejména tedy zákaz vykonávání určitých povolání (řezníci a tzv. smoky businesses) 
v rámci města. Přestože jde pro svoji výrazovou trefnost o proslulé dílo, je třeba podotknout, že dle 
některých odborníků je environmentální stránka díla nadhodnocena, neboť text měl být primárně 
pamfletem politickým, nikoliv ekologickým. Podle JENNER Mark.: The Politics of London Air, John 
Evelyn`s Fumifugium and the Restoration,  The Historical Journal, 1995, č. 38/3 
9 OBROUČKA, Karel. Látky znečišťující ovzduší. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2001, s. 73 ISBN 
80-248-0011-X 
10 JELÍNEK, Antonín, Marie ŠÍSTKOVÁ a Romana MAŠÁTOVÁ. Vzdělávací modul Ochrana životního 
prostředí v oblasti vzduch. Náměšť nad Oslavou: ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, 
2012, s. 5. ISBN 978-80-86884-59-2. 
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Extrémní smogové11 epizody se odehrály v údolí řeky Maas v Belgii (rok 1930) a ve 

městech Los Angeles (1943) a Donora v USA (1948). Nejtragičtější byla událost 

z prosince roku 1952, kdy v Londýně na následky smogu s extrémní koncentrací oxidu 

siřičitého (SO2) zemřelo kolem 4 000 osob, a to nejčastěji v důsledku zánětu průdušek 

nebo rozedmy plic.12 K Velkému londýnskému smogu (The Great Smog of 1952) vedla 

celá řada přírodních i lidských faktorů; bezvětří, dlouhotrvající mlhy a samozřejmě 

excesivní využívání uhlí. Všechny tyto faktory vedly k jednomu z nejhrozivějších 

příkladů účinků smogu. Smog byl natolik hustý, že kvůli snížené viditelnosti dokonce 

kolabovala londýnská doprava.13 Svůj provoz dále přerušila i některá divadla z důvodu 

hustého kouře, který se dostal i do vnitřních prostorů divadla a znemožňoval divákům 

dohlédnout na jeviště. 14 Trpké zkušenosti s londýnským smogem pak vedly ve Velké 

Británii k postupnému přijímání legislativy cílené na omezení příčin smogu, zejména 

začalo docházet k omezování využívání uhlí, a naopak přecházení na systémy 

ústředního topení.15 

 

V obecné rovině pak extrémní smogové situace ze čtyřicátých a padesátých let 

minulého století vedly ke zvýšení vědeckého zájmu o tuto problematiku.  

 

2.2  Historie znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj, ležící na severovýchodě České republiky, je tradičně nejvíce 

industrializovaným regionem českých zemí. Vývoj celé této oblasti byl nerozlučně spjat 

s těžkým průmyslem, který podstatným způsobem ovlivnil její charakter i stav místního 

životního prostředí. K předurčení k intenzivnímu průmyslovému využití došlo 

s objevením uhlí v ostravsko-karvinském revíru. Už v druhé polovině 18. století byl 

spuštěn provoz v prvním hlubinném dole Anselm na Landeku a bylo započato dobývání 

                                                
11 Nové slovo „smog“ vzniká až na konci 19. století, jako spojení anglických slov „smoke“ (kouř) a fog 
(mlha). Základní druhy smogu jsou pak pojmenovány dle typických míst výskytu; kyselý smog je tak 
nazýván londýnský, fotochemický pak smog Los Angeleského typu. Podle Víden, I.: Chemie ovzduší, 1. 
vydání, VŠCHT, Praha 2005, str. 83 
12 JACOBSON, Mark Z. Atmospheric pollution: history, science, and regulation. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002,  s. 86 ISBN 0-521-01044-6. 
13 Tamtéž, s. 86. 
14 Greater London Authority, 50 years on the struggle for air quality in London since the great smog of 
December 1952. London: Greater London Authority [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: <http://cleanair.london/wp-content/uploads/CAL-217-Great-Smog-by-GLA-20021.pdf> 
15 Tamtéž, s. 1. 
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uhlí.16 Uhlí a z něj vyráběný koks byly nepostradatelné pro výrobu i následné 

zpracování železa, které jsou energeticky značně náročné. Než uhlí transportovat k jeho 

dalšímu použití, bylo jednodušším a méně finančně nákladným řešením založit 

železárny přímo v blízkosti jeho těžby. Z tohoto důvodu byly roce 1828 v obci 

Vítkovice založeny první železárny pod tehdejším názvem Rudolfova huť. K intenzivní 

proměně celkového rázu oblasti docházelo mezi léty 1830 až 1890. Pozadu nezůstala 

ani oblast Těšínska, kde byly roku 1839 založeny Třinecké železárny a Karvinsko, které 

v rozvoji těžební činnost následovalo. Koncentrace těžkého průmyslu do jediné oblasti 

byla sice ekonomicky velmi výhodná, avšak ekologická zátěž regionu se tímto dále 

zvyšovala. 17 

 

V souvislosti s pokračující industrializací a urbanizací oblasti nabíral na důležitosti i 

rozrůstající se energetický a chemický sektor. V období reálného socialismu fungovalo 

jen v Ostravě současně více než deset chemických závodů a sedm velkých elektráren, se 

všemi negativními dopady na životní prostředí a kvalitu života obyvatelstva.18 

Specifické zaměření průmyslu, související s těžbou a následným zpracováním uhlí a 

výrobou oceli, však zůstávalo i nadále dominantním a rozrůstalo se do stále větších 

rozměrů.  

 

Po roce 1948 region Ostravska dále nabírá na své důležitosti v souvislosti s tzv. 

ocelovou koncepcí komunistického režimu, v níž hrál stěžejní roli těžký průmysl.19 

Důvodů pro zavedení této koncepce bylo několik, jednak nutnost industrializace 

vycházela už z myšlenek V.I. Lenina, že socialismus musí stát na pevných základech 

                                                
16 OKD. Historie těžby uhlí, [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: < http://www.okd.cz/cs/tezime-uhli/historie-tezby-uhli> 
17 OKD. Historie těžby uhlí, [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: < http://www.okd.cz/cs/tezime-uhli/historie-tezby-uhli> 
18 HAVRLANT, Miroslav, JIŘÍK, Karel a Blanka PITRONOVÁ, ed. Dějiny Ostravy: vydáno k 700. 
výročí založení města. Ostrava: Profil, 1967, 768 s. 
19 Takzvaná „ocelová koncepce“ byla „rozsáhlým ekonomickým manévrem“ z přelomu padesátých let, 
který podstatně změnil strukturu československého průmyslu a jeho těžiště přesunul právě do oblasti 
těžkého průmyslu. Preferování těžkého průmyslu dokonce přineslo silnou nevyrovnanost ve sféře 
možností zaměstnávaní žen. Podle JIRÁSEK, Zdeněk. „Ocelová koncepce“ hospodářství českých zemí 
1947-1953. Opava: Slezská univerzita, 2014, s. 185 ISBN 978-80-7510-116-7 
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mohutné industrializace20, jednak bylo hospodářství Československa dále 

determinováno členstvím v Radě vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) a účastí na 

mezinárodní socialistické dělbě práce. Toto ostatně také zmiňuje přímo článek 14 

odstavec 2 ústavy z roku 1960, který říká, že „uskutečňovat tyto cíle [vyjmenované 

v předchozím odstavci článku 14 ústavy] umožňuje soudružská spolupráce 

Československé socialistické republiky se Svazem sovětských socialistických republik a 

s ostatními zeměmi světové socialistické soustavy. Tuto spolupráci, která je založena na 

vzájemné soudružské pomoci a na mezinárodní socialistické dělbě práce, 

Československá socialistická republika soustavně rozvíjí a upevňuje.“21 V rámci RVHP 

se pak vycházelo z předpokladu, že Československo dosahuje komparativní výhody 

v sektoru metalurgie, těžkého strojírenství a stavebních hmot, a právě proto se má na 

tyto sektory soustředit, zatímco ostatní země RVHP Československu dodají výrobky, ve 

kterých zase ony dosahují komparativních výhod.22 Struktura Československé 

ekonomiky se tak spíše než pravidly volného obchodu řídila rigidními ideologickými 

schématy, která vedla nejen ke zdevastování československé, potažmo české 

ekonomiky, ale nepřímo také k prohloubení ekologického zatížení Ostravska, příznačně 

označovaného v období socialismu za „ocelové srdce republiky“.  

 

Znečištění v Československu a v Moravskoslezském kraji dosahovalo svého vrcholu 

koncem 70. let 20. století, kdy byl pod vlivem tehdejšího režimu důležitější 

kvantitativní výsledek hospodářství23, nikoliv jeho ekologické důsledky. Zaměření čistě 

na ekonomickou stránku věci prohloubilo ekologickou krizi do té míry, že se „celková 

devastace stala dalším ze zdrojů ekonomické stagnace a zaostávání země“.24 Až do 

poloviny osmdesátých let se řešení vládnoucí strany omezovalo na opakování 
                                                
20 Např. „a large-scale machine industry that is also capable of reorganising agriculture is the only 
material basis that is possible for socialism“ podle SANDLE, Mark. A Short History Of Soviet Socialism. 
Routledge, 1998, s. 142 ISBN 978-1857283556 
21 Ústava Československé socialistické republiky, 100/1960  
22 FOJTÍKOVÁ, L. Zahraničně obchodní politika ČR. Praha: C.H. Beck, 2009,  s. 94 ISBN 978-80-7400-
128-4 
23 „Stalinistické protěžování těžkého průmyslu, jež následovalo v padesátých letech, ještě více přispělo 
k tomuto experimentu, když ti, co jej plánovali, projevili ochotu obětovat zdraví občanů a životní 
prostředí ve jménu střemhlavého rozvoje průmyslu.“ Podle Glassheim, E., Etnické čistky, komunismus a 
devastace životného prostředí – Vytváření nové identity severočeského pohraničí (1945-1989). Soudobé 
dějiny: Komplex odsunu – Vysídlení Němců a české pohraničí po roce 1945,Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 2005, s. 436 
24 VANĚK, Miroslav. Ostrůvky svobody: kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v 
Československu. Praha: Votobia, 2002, s. 237 ISBN 80-7220-124-7 
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ideologických proklamací, například o potřebě „zajišťovat ochranu životního prostředí 

pracujících“.25 Pro komunistické období nesvobody je pak typická malá, až nulová 

informovanost ohledně reálného ekologického stavu země. Toto zamlčování bylo 

ovšem v rozporu i s tehdy platným právem, kdy informovanost obyvatel měla být 

zajištěna mimo jiné podle zákona o péči o zdraví lidu, č. 20/1966 Sb. Samotná ochrana 

životního prostředí pak byla v druhé polovině osmdesátých let upravena dokonce 170 

právními předpisy, byť ochrana zůstala často pouze na papíře.26 Utajování informací 

pak bylo odůvodněno kolektivním zájmem nevyvolávat „sociálně-politickou nestabilitu 

a zbytečnou paniku“.27 Smutným dokladem snahy „nešířit zbytečnou paniku“ je postup 

sovětského bloku při neinformování o Černobylské havárii v roce 1986.  Tedy přestože 

právní ochrana životního prostředí existovala i za socialismu, šlo o ochranu v praxi 

neúčinnou a o téma celkově značně zpolitizované. O neúčinnosti ochrany životního 

prostředí a o faktický nezájem o tuto oblast svědčí neaplikace jednoho ze základních 

pravidel práva životního prostředí – principu „znečišťovatel platí“. Sankce pro podniky 

za znečištění, jehož negativní vliv byl bagatelizován, neodpovídaly faktickému dopadu 

na životní prostředí. Vzhledem k povaze sankcí a skutečnosti, že všechny průmyslové 

podniky byly státní, šlo o fakticky neúčinný nástroj. Přístup vládnoucí strany se začíná 

měnit až ke konci osmdesátých let, i tehdy ovšem stranické dokumenty zmiňují nutnost 

„nepodléhat organizovaným akcím, které ekologickými problémy zastírají své skutečné 

politické cíle“. 28 

 

Neoficiální ekologické aktivity občanů pak byly až na výjimky zastřešené několika 

hnutími, šlo zejména o Svaz pro ochranu přírody a krajiny, hnutí Brontosaurus nebo 

Pražské matky. I přes všudypřítomnou devastaci přírody ovšem žádná z těchto 

organizací nedosáhla většího významu a masovosti. I v tomto celospolečenském 

umrtvení můžeme vidět odkaz „Biafry ducha“ normalizačního státu. Celospolečenský 

zájem o řešení ekologických problému se výrazněji začal projevovat až ke konci 

osmdesátých let, kdy nakonec bezútěšný stav životního prostředí se stal jedním z mnoha 

                                                
25 KRUŽÍKOVÁ, E. Právo životního prostředí. In Bobek, M., Molek P., Šimiček, V. (eds.) Komunistické 
právo v Československu, Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Masarykova 
univerzita, 2009, s. 655, ISBN 978-80-210-4844-7. 
26 Tamtéž,, s. 653. 
27 Tamtéž., s. 655. 
28 Tamtéž, s. 669. 
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důvodů vedoucích k listopadovým událostem roku 1989. V Teplicích pak už ve dnech 

jedenáctého až čtrnáctého listopadu probíhaly velké demonstrace s příznačnými hesly 

jako „Chceme čistý vzduch“ nebo „Dejte nám kyslík“.  

 

K omezování negativních dopadů těžkého průmyslu a pozvolnému přechodu 

k ekologičtějším způsobům výroby tedy začalo docházet až po revolučním roce 1989, 

v souvislosti s návratem k principům demokratického právního státu, založeného na 

úctě k přirozeným právům člověka. Dále došlo k transformaci ekonomiky a průmyslu, 

spolu se zahájením přechodu od sekundární k terciální sféře hospodářství, a v konečném 

důsledku k postupnému poklesu celkové průmyslové produkce o 30 %.29 

  

Znečištěné ovzduší patřilo po roce 1989 k těm nejzávažnějším problémům v oblasti 

životního prostředí, se kterými se ČR potýkala a snaha o jeho zlepšení se stala prioritní. 

V nejznečištěnějších regionech, včetně Moravskoslezského kraje, dosáhlo znečištění 

ovzduší takových rozměrů, že způsobovalo závažné zdravotní problémy místního 

obyvatelstva i poškození ekosystémů, cílem se proto stalo přijetí právních předpisů, 

které měly potenciál v krátké době výrazně snížit emise znečišťujících látek. Od 

poloviny 90. let se v souvislosti s přijetím nové legislativy začaly tyto snahy o 

systematické zlepšení projevovat. Došlo ke zpřísnění podmínek provozu průmyslových 

závodů, kdy důsledkem jejich aplikace bylo i uzavření části z nich. Vláda ČR přijala 

Program restrukturalizace uhelného průmyslu a ve svém usnesení č. 691, ze dne 9. 

prosince 1992, v příloze č.1 uvedla jmenný seznam jednotlivých dolů ve vlastnictví 

státu, ve kterých došlo k ukončení činnosti. Hutní a metalurgický průmysl nicméně 

prošel transformací a privatizací, s prakticky zachovaným objemem výroby, a tedy i 

množstvím emitovaných škodlivých látek do ovzduší.  

  

                                                
29 Úřad vlády České republiky. 17. Zásady regionální politiky vlády České republiky [online]. [cit. 
30.5.2017]. 
Dostupné na: < 
https://isap.vlada.cz/dul/cesty.nsf/7f723857997b924bc1257926004bd509/33fde1f9fcb83ee68025686d004
4ad8c?OpenDocument > 
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3 Látky znečišťující ovzduší a jejich dopady na lidské zdraví 

V této, třetí, části své práce se budu zabývat konkrétními znečišťujícími látkami 

v ovzduší. V první části základně vymezím znečišťující látky a jejich dělení, v části 

druhé se zaměřím na zastoupení těchto látek v rámci Moravskoslezského kraje a 

v závěrečné části shrnu výsledky výzkumného projektu Program Ostrava.  

 

3.1 Obecně o znečišťujících látkách  

Vedle samotného vymezení látek, které tím nejzásadnějším způsobem v současnosti 

negativně ovlivňují ovzduší, jeví se jako neméně důležité objasnění příčinné souvislosti 

mezi výskytem těchto látek a negativními projevy v oblasti lidského zdraví.  

Jak uvádí Hůnová: „[z]ákladem odborných informací o vztahu znečištění ovzduší a 

zdraví jsou epidemiologické studie, které sledují na jedné straně charakteristiky kvality 

ovzduší dané oblasti a na straně druhé zvolené ukazatele zdravotního stavu a snaží se 

definovat jejich vztahy.“30  Prokázání účinků jednotlivých látek na zdraví člověka je 

ovšem velice složitým, a ne vždy zcela exaktním procesem. Důsledky působení 

některých látek na lidský organismus nejsou dodnes zcela jasně prokázány a nadále jsou 

předmětem vědeckých studií. Obecně je však účinek škodlivé látky v ovzduší na lidský 

organismus závislý na její koncentraci a celkové délce expozice. Zásadním problémem 

při prokazování jednoznačnosti vzájemného vztahu mezi výskytem škodlivých látek v 

ovzduší a negativním projevem na zdraví jednotlivce, či celé populace, je velká časová i 

prostorová proměnlivost koncentrace znečišťujících látek v ovzduší na jedné straně a 

spolupůsobení mnoha dalších faktorů, kterými jsou ku příkladu rozdílná odolnost 

organismu každého jedince, vliv životosprávy každého z obyvatel nebo výskyt 

infekčních agens (viry, bakterie aj.) v určitý čas na určitém místě, na straně druhé. 

Ačkoliv cílem této práce rozhodně není zabývat se do hloubky tématy spíše lékařskými, 

pochopení vážnosti situace a regulace ochrany ovzduší není, alespoň bez základního 

povědomí o škodlivých látkách a jejich dopadech na lidské zdraví, možné. 

 

Základem pro objektivní definování dopadů škodlivých látek emitovaných do ovzduší 

na zdraví obyvatelstva je zjištění expozice škodlivin, to je kvantitativní a kvalitativní 
                                                
30 BRANIŠ, Martin a Iva HŮNOVÁ, ed. Atmosféra a klima: aktuální otázky ochrany ovzduší. V Praze: 
Karolinum, 2009, s.38 ISBN 978-80-246-1598-1 
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odhad množství látky, kterému je obyvatelstvo na daném území vystaveno nebo 

eventuálně kterému vystaveno být může.31 K jejímu určení se využívají informace o 

emisích a imisích v dané lokalitě, meteorologických jevech spolu s jejich koloběhem a 

v neposlední řadě samotných expozičních cestách. Neopomenutelným faktorem, který 

musí být při definování vzájemné souvislosti mezi výskytem škodlivin a zdravotními 

dopady zohledněn, je také časový úsek, během kterého dochází k hodnocení, neboť 

některé látky mají schopnost se dlouhodobě (latentně) kumulovat, ať už v přírodě nebo 

lidském těle, a jsou způsobilé vyvolat poškození až po uplynutí relativně dlouhého 

časového úseku od prvotního kontaktu jedince s danou látkou. K tomu je třeba připočíst 

také různou dobu, po kterou mají jednotlivé látky potenciál setrvat v atmosféře. Tuhé 

částice a aerosoly setrvávají v nízkých vrstvách atmosféry zpravidla jen v řádu několika 

dní, Obroučka pak uvádí rozmezí 5-10 dní pro výskyt v dolní části troposféry.32  

Mnohem větší variabilitu vykazují plynné látky. Zatímco oxid dusnatý průměrně 

setrvává v atmosféře pod dobu 9 dní, metan v atmosféře vydrží průměrně 5 let a dusík 

dokonce 2.107 let (tedy celých 20 000 000 let). 

 

Samotné negativní účinky znečišťujících látek na lidské zdraví můžeme rozdělit podle 

několika kritérií. Nejčastěji užívaným dělením bývá podle doby trvání, a to buďto na 

akutní nebo chronické. Dalším rozdělením negativních dopadů na lidské zdraví bývá 

dělení podle působení přímo nebo skrze jinou složku prostředí na přímé / nepřímé.  

 

Již samotný název této kapitoly naznačuje, že ve středu pozornosti jsou účinky těch 

látek v ovzduší, které zatěžují a negativně ovlivňují lidské zdraví. Jedinec vystavený 

účinkům těchto látek – ať již krátkodobě/nárazově nebo dlouhodobě, povětšinou 

zaznamenává negativní změny svého zdravotního stavu. Charakteristickými vstupními 

branami znečišťujících látek z ovzduší do organismu je dýchací ústrojí a kůže. V 

případě těhotných žen je důležité zmínit i možný (a poměrně častý) transport škodlivých 

látek přes placentu, který má silný potenciál negativně ovlivnit přirozený vývoj plodu. 

V případě tohoto druhu přenosu mluvíme o vnitřní expozici.  

                                                
31 BRANIŠ, Martin a Iva HŮNOVÁ, ed. Atmosféra a klima: aktuální otázky ochrany ovzduší. V Praze: 
Karolinum, 2009,  s.266 ISBN 978-80-246-1598-1 
32 OBROUČKA, Karel. Látky znečišťující ovzduší. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2001, s. 34 ISBN 
80-248-0011-X 
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Seznam zákonem regulovaných látek a jejich imisních limitů, tedy seznam právě těch 

škodlivin, které zásadním způsobem nepříznivě ovlivňují stav ovzduší, zejména 

v Moravskoslezském kraji, nalezneme v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně 

ovzduší33. V následujícím textu jsou tyto látky stručně charakterizovány, a to především 

z důvodu jejich negativního potenciálu a nebezpečnosti pro zdraví člověka a kvalitu 

života. Je jasné, že tyto látky mají škodlivý vliv nejen na zdraví člověka, ale i na jiné 

živé organismy, nebo obecně na zdraví ekosystémů.  

 

a) Oxidy: 

Oxid siřičitý (SO2) 

Je nejznámější a tradičně monitorovanou škodlivou látkou nejen v České republice, ale 

prakticky všude na světě. Z historického pohledu má na svědomí řadu ekologických 

katastrof (např. výše zmíněny Londýnský smog z roku 1952). Jedná se o anorganickou 

sloučeninu síry, která má formu bezbarvého plynu. Jeho jediným přirozeným zdrojem je 

vulkanická činnost. Ve velkém množství je emitován v souvislosti s lidskou činností. 

Hlavními antropogenními zdroji emisí SO2 jsou elektrárny a teplárny, ve kterých 

dochází ke spalování fosilního paliva s vysokým obsahem síry, dále pak domácí 

topeniště a metalurgický průmysl. K působení na lidský organismus dochází skrze 

dýchací ústrojí, kde SO2 způsobuje podráždění dýchacích cest. U citlivějších jedinců (a 

zejména astmatiků) akutně vede ke kontrakci hladkých svalů dýchacích cest a je 

příčinou astmatických záchvatů. I v nízkých koncentracích při dlouhodobých 

expozicích způsobuje chronickou bronchitidu, snížení průchodnosti plic a pokles 

imunitních funkcí organismu jako celku. Od roku 2011 má trend koncentrace oxidu 

siřičitého klesající tendenci v rámci České republiky jako celku. Tento případ je 

pozitivním příkladem účinnosti právních nástrojů regulace emisí těchto látek do 

ovzduší. Na území Moravskoslezského kraje je nejvíce zatíženou oblastí Ostrava-

Radvanice, přesto ani zde nedošlo již v roce 2015 k překročení zákonného hodinového 

ani 24hodinového imisního limitu.34 

                                                
33 Doplňující informace jsou dále obsaženy ve vyhlášce MŽP č. 330/2012 Sb. o způsobu posuzování a 
vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových 
situacích. 
 
34 Český hydrometeorologický ústav. Grafická ročenka 2015. [online]. [cit. 30.5.2017]. 
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Oxidy dusíku (NOx) 

Oxidy dusíku se v atmosféře vyskytují ve formě celkem pěti různých oxidů (jedno až 

pětimocných), nejrozšířenějším z nich je oxid dusný (N2O, cca 97 % hmotnosti všech 

sloučenin této skupiny), který je jen málo reaktivní a není považován za škodlivý. 

Oproti tomu významně škodlivými jsou oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2). 

Z důvodu variability relativního množství NO a NO2 je oba subsumujeme pod název 

„suma oxidů dusíku“ a označujeme je jako směs plynů společným indexem „x“ - jako 

NOx. V příloze zákona o ochraně ovzduší najdeme rozlišení na: imisní limit pro ochranu 

lidského zdraví, který je určen pro NO2 a imisní limit pro ochranu ekosystémů a 

vegetace, který je určen pro NOx. 

 

Přírodními zdroji oxidů dusíku jsou zejména vulkanická činnost, elektrické výboje 

v atmosféře a mikrobiální činnost. Hlavní zdroje oxidů dusíku v ovzduší jsou opět 

zejména antropogenní povahy. Vznikají obecně při spalovacích procesech průmyslové 

výroby a jsou dále obsaženy ve zplodinách z dopravních prostředků. Doprava je tak 

považována ve vztahu k těmto látkám za jejich majoritní zdroj. Tento fakt potvrzují 

výzkumy, kdy je pozorován častý zvýšený výskyt těchto látek v průmyslových 

aglomeracích, spojených s tradičně silnou dopravní činností a též i samostatně v okolí 

dopravně silně vytížených míst.35 

Oxid dusnatý je bezbarvý plyn, zatímco oxid dusičitý má jasně rezavou barvu. Jedná se 

o jedovaté plyny, které při vdechování způsobují podráždění až poleptání sliznic 

horních cest dýchacích. Zdravotně nejrizikovějším je NO2, který je silným oxidantem 

s velmi malou rozpustností ve vodě, díky čemuž proniká až do dolních dýchacích cest, 

kde je ze 70-90 % absorbován. Při vyšších koncentracích způsobuje patologické změny 

na plicích (např. plicní edémy) a výrazně snižuje odolnost dýchacího ústrojí vůči 

bakteriálním i virovým infekcím. Výzkumy dopadu NO2 na lidské zdraví se převážně 

zabývají krátkodobými expozicemi ve vztahu k velkým koncentracím. Bohužel 

množství vědecky podložených informací o dlouhodobých účincích je dodnes značně 
                                                                                                                                          
Dostupné na: 
<http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/15groc/gr15cz/IV5_BZN_CZ.html> 
35 Český hydrometeorologický ústav. Oxidy dusíku – Grafická ročenka 2015. [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: < 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/15groc/gr15cz/IV3_NOx_CZ.html> 
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omezené a z tohoto úhlu pohledu je tak definování míry škodlivosti oxidů dusíku na 

lidské zdraví podstatným způsobem zkreslené.36 

 

Na území Moravskoslezského kraje byla nejvíce exponovanou částí Ostrava-Poruba, 

kde došlo v roce 2015 k naměření nejvyšší hodinové koncentrace 218,5 µg.m-3 37 a tím k 

překročení zákonného hodinové limitu, který je stanoven na 200 µg.m-3, nedošlo však 

k překročení osmnácti denního limitu zákonem dovolených překročení. 

 

Oxid uhelnatý (CO) 

Je bezbarvý, silně toxický plyn, který vzniká nedokonalým spalováním. Jeho hlavními 

přírodními zdroji jsou lesní požáry, vulkanická činnost a fotochemické reakce 

probíhající v atmosféře. V důsledku lidské činnosti je produkován především během 

spalování fosilních paliv při výrobě energie. Rovněž v této oblasti lze vidět pozitivní 

tendenci a efekty nástrojů právní regulace ve vztahu k průmyslové výrobě jako takové. 

V současnosti totiž vzniká největší množství (okolo 50 % všech emisí CO) v sektoru 

„lokální vytápění domácností“ a nikoliv v oblasti průmyslové výroby. Oproti ostatním 

znečišťujícím látkám se v případě CO odhaduje, že „zdroje přírodního původu jsou co 

do produkce rovnocenné zdrojům z lidské činnosti“. 38 

 

CO se po vdechnutí rychle v plicích vstřebává a dostává do krve, kde se váže na krevní 

barvivo (hemoglobin). Jeho fyziologické vlastnosti jsou velmi výrazné (má až 240x 

vyšší schopnost se vázat než kyslík) a tím blokuje schopnost krve vázat a transportovat 

kyslík v těle.39 Nejvíce postiženými jsou proto orgány, které ke svému fungování 

potřebují pravidelný přísun kyslíku jako srdce a centrální nervová soustava. Při vyšší 

koncentraci způsobuje tkáňovou hypoxemii, v krajních případech i smrt. K případům 

                                                
36 World Health Organization, Nitroge Dioxide. [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: 
<http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/123083/AQG2ndEd_7_1nitrogendioxide.pdf> 
37Statistické údaje dostupné na 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/15groc/gr15cz/tab/tabXIII7_CZ.html 
38  OBROUČKA, Karel. Látky znečišťující ovzduší. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2001, s. 34 
ISBN 80-248-0011-X 
39 ŠUTA, Miroslav. Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví. 3., dopl. vyd. Brno: ZO 
ČSOP Veronica, c2010, s. 25 ISBN 978-80-87308-01-1 
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takto vysokých koncentrací CO však prakticky dochází pouze v uzavřených 

místnostech.40 

 

b) Suspendované částice PM10 a PM2,5 

Jako suspendované částice jsou odborně označovány veškeré aerosoly (tuhé, kapalné i 

směsné), které jsou rozptýleny v ovzduší. Název PM je zkratkou odvozenou 

z anglického názvu particulate matter, který je do češtiny často nesprávně překládán 

jako „polétavý prach“41. Jedná se o velmi malé částice (mikročástice), jejichž velikost 

určuje spodní index v jejich názvu (v jednotkách mikrometrů42 - µm), PM10 jsou tedy 

částice o aerodynamickém průměru menším než 10 µm. Největším nebezpečím těchto 

látek je právě jich nepatrná velikost a nízká váha, díky kterým se udrží volně 

v atmosféře po delší dobu, jelikož na ně gravitace působí pouze minimálně. Negativní 

potenciál těchto látek je umocněn faktem, že se na ně snadno také navazují další toxické 

látky, jako např. těžké kovy nebo polycyklické aromatické uhlovodíky (zvláště 

nebezpečný benzo(a)pyren), které pak při vdechnutí pronikají hluboko do dýchacích 

cest a ty nejmenší (navázány na PM2,5 a menší) se dostávají skrze dýchací ústrojí až do 

krevního řečiště, čímž způsobují závažné zdravotní problémy.43 O samotných 

suspendovaných částicích je prokázáno, že mají dráždivý účinek na sliznici dýchacích 

cest, mohou měnit morfologii i jednotlivé funkce řasinkového epitelu, což může vést až 

ke vzniku chronické bronchitidy nebo astmatu.44 Sledování suspendovaných částice je 

velmi obtížné, neboť tyto látky jsou značně variabilní a to právě s ohledem na fakt, že 

podle konkrétního území a konkrétního zdroje mohou mít samotné suspendované 

částice různou velikost a podle toho, jaká další látka je na ně navázána, také chemickou 

charakteristiku.  

 

                                                
40 ROM, William N. a Steven MARKOWITZ. Environmental and occupational medicine. 4th ed. 
Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, c2007, s. 1685-1687 ISBN 
9780781762991. 
41 Výraz particulate matter je v odborných právních textech překládán dvěma způsoby, pro účely 
hodnocení kvality ovzduší jako „aerosolové částice“ (např. v technické normě ČSN EN 12341). Pro účely 
ZOO je pak překládán jako tuhé znečišťující látky. 
42 1 mikrometr  je 1 milióntina metru. 
43 European Environment Agency. EEA Signals 2013 – Every breath we take  [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: <https://www.eea.europa.eu/publications/eea-signals-2013> 
44 ANDREOVSKÝ, Jan, HENELOVÁ, Vladimíra, ed. Příručka ochrany kvality ovzduší. Praha: Sdružení 
společností IREAS centrum, 201, s. 17 ISBN 978-80-86832-77-7. 
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Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM10 a PM2,5 je dlouhodobě 

jedním z hlavních problémů kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, o čemž se více 

zmiňuji v další části této práce.  

 

c) Přízemní (troposférický) ozon (O3) 

Pozitivní vlastností ozonu, jako přirozené součástí atmosféry, je jeho absorpční 

schopnost, kdy tvoří jakýsi „ochranný obal“ (ozónovou vrstvu) Země proti 

ultrafialovému záření (stratosférický ozon). Naopak negativně se projevuje jako 

důsledek vzájemného působení UV záření na oxidy dusíku a další látky v troposféře, při 

kterém právě tento přízemní ozon vzniká.45 Jeho hodnoty jsou tedy přímo závislé 

zejména na emitovaném množství oxidů dusíku do ovzduší. S dráždivým účinkem 

nejvýznamněji zasahuje plíce, snižuje jejich funkce, vyvolává zánětlivé změny, 

způsobuje edémy a celkově oslabuje jejich obranyschopnost vůči různým alergenům. 46 

 

d) Benzen (C6H6) 

Benzen, také známý pod názvem benzol, je v přirozeném skupenství bezbarvá kapalina 

s nasládlým zápachem. Jedná se o organickou sloučeninu, které se přirozeně vyskytuje 

v ropných produktech. Najdeme ho také obsažený v koncentraci cca 5 % 

v automobilovém benzínu.47 Benzen se skrze plíce dostává do krevního oběhu, kterým 

je rozváděn dále do těla a dočasně může být uložen v tukové tkáni nebo proniknout až 

do kostní dřeně, kde je po nějakou dobu uložen v latentní podobě. 48 Jedná se o vysoce 

toxickou, karcinogenní, teratogenní49 a mutagenní látku, která je nebezpečná, jak při 

jednorázovém (akutním), tak i dlouhodobém (chronickém) vystavení. Způsobuje celou 

řadu zdravotních komplikací v centrálním nervovém, imunitním, kardiovaskulárním a 

dýchacím systému.50 

                                                
45 HORÁK, Josef, Igor LINHART a Petr KLUSOŇ. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. Praha: 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2004,  s. 145 - 146 ISBN 80-7080-548-X. 
46 ANDREOVSKÝ, Jan, HENELOVÁ, Vladimíra, ed. Příručka ochrany kvality ovzduší. Praha: Sdružení 
společností IREAS centrum, 201, s. 131 ISBN 978-80-86832-77-7. 
47 ŠUTA, Miroslav. Chemické látky v životním prostředí a zdraví. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2008, s. 29  
ISBN 978-80-87308-00-4 
48 NADADUR, Srikanth a HOLLINGSWORTH, John. Air Pollution and Health Effects. Springer, 2015,  
s. 158-159, ISBN 978-1447166689 
49 Způsobuje vznik vrozených vývojových vad plodu. 
50 Washington Poison Center, Benzene [online]. [cit. 30.5.2017]. 
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e) Benzo(a)pyren (C20H12) 

Benzo(a)pyren je jednou z nejvíce rizikových látek vůbec. Tento silně mutagenní a 

karcinogenní polycyklický aromatický uhlovodík je podle závěrů WHO pro lidské 

zdraví nebezpečný už od hranice 1 ng.m-3.51 V celé republice přitom dochází 

dlouhodobě k výraznému překračování tohoto limitu. V roce 2015 bylo naměřeno 

překročení ročního imisního limitu (který je shodně stanoven na 1 ng.m-3 52) na téměř 62 

% měřících stanic53. Měření benzo(a)pyrenu navíc neprobíhá na všech měřících 

stanicích, ale jen na pouze cca 30 z nich, z tohoto důvodu v některých oblastech zcela 

chybějí údaje o jeho koncentracích.  Mezi hlavní zdravotní rizika, dokázaná řadou 

molekulárně-biologických studií, patří jeho schopnost už při koncentracích vyšších než 

1 ng/m3 způsobovat poškození a fragmentaci DNA a mít karcinogenní účinky.54 

Jako největší zdroj této látky je v literatuře uváděno nedokonalé spalovaní v 

automobilové dopravě a průmyslu, zejména při výrobě železa a koksárenství.55 Podle 

údajů ČHMÚ se ale velmi překvapivě na produkci beznzo(a)pyrenu nepodílejí 

v nejvyšší míře podniky s průmyslovou výrobou, nýbrž lokální domácí topeniště. 

S těmito závěry však nesouhlasí a polemizuje Šrám z Ústavu experimentální medicíny 

AV ČR, který vedl v letech 2008- 2010 (dále v diplomové práci podrobně popsanou) 

studii vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví přímo na Ostravsku (viz kapitolu 3.2. 

této práce): „Mám dojem, že modely, podle kterých se emise hodnotí, neodpovídají 

realitě, protože podle oficiálních statistik, které jsou uváděny, se třeba prokazuje, že 

emise benzo(a)pyrenu z lokálních topenišť jsou asi 3x až 4x vyšší než z průmyslových 

zdrojů. Myslím si, že s tím jsou v rozporu poznatky, které máme, když tam odebíráme 

                                                                                                                                          
Dostupné na: < 
http://www.inchem.org/documents/pims/chemical/pim063.htm#SectionTitle:1.3%20%20Synonyms> 
51 WHO. Guidelines for indoor air quality: selected pollutants [online]. [cit. 30.5.2017] 
 Dostupné na: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf 
52 Samotný tento limit pak „překračuje obvyklý způsob přijatelnosti zdravotního rizika“ - 
ANDREOVSKÝ, Jan, HENELOVÁ, Vladimíra, ed. Příručka ochrany kvality ovzduší. Praha: Sdružení 
společností IREAS centrum, 201, s. 131 ISBN 978-80-86832-77-7. 
53 Údaje  ČHMÚ, (Český hydrometeorologický ústav, 2015) 
54 GEACINTOV, Nicholas E. a Suse BROYDE, ed. The chemical biology of DNA damage. Weinheim: 
Wiley-VCH, c2010, s. 131-133 ISBN 978-3-527-32295-4. 
55 HŮNOVÁ, Iva a Svatava JANOUŠKOVÁ.  Úvod do problematiky znečištění venkovního ovzduší. 
Praha: Karolinum, 2004,  s. 38 ISBN 80-246-0796-4. 
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vzduch.“56Dále pak uvádí, že na lokalitách v bezprostřední blízkosti průmyslových 

zdrojů je výrazně větší množství navázaného benzo(a)pyrenu na suspendovaných 

částicích.  

 

f) Těžké kovy 

Mezi těžké kovy jsou řazeny kovy, které mají měrnou hmotnost větší než 4,5 g.cm-3 (a 

jejich sloučeniny). Jsou přirozeně obsaženy ve fosilních palivech s rozdílným poměrem 

obsahu podle lokality těžby. Emise pak povětšinou vznikají při zpracování nebo 

spalování těchto paliv. V příloze 1 zákona o ochraně ovzduší je samostatně stanoven 

imisní limit pro olovo, který je měřen za jeden kalendářní rok, a imisní limity pro arsen, 

kadmium a nikl, které jsou obsaženy v prachový částicích (PM10), rovněž za dobu 

kalendářního roku. Zpráva WHO uvádí, že těžké kovy jsou jako skupina silně 

karcinogenní, tedy mají schopnost vyvolávat rakovinu.57 

 

Olovo (Pb) 

Emise olova se do ovzduší dostávají zejména v důsledku spalovacích procesů při 

výrobě železa a oceli, při výrobě energie a výrazný vzrůstající trend je zaznamenáván 

v sektoru dopravy.58 Olovo je součástí výfukových plynů automobilů a zároveň dochází 

k jeho uvolňování při otěrech pneumatik a brzd. Kvůli vysoké hmotnosti molekul, které 

olovo obsahují, dochází k jejich ukládání v těsné blízkosti silnic.59 Díky velmi malé 

velikosti pronikají částice olova lehce přes pokožku i sliznice do organismu. Při otravě 

olovem dochází k poškozením nervové, trávicí a kardiovaskulární soustavy, dále 

k poškození ledvin a krevního systému.60 Zvláště náchylnou skupinou k neurotoxickým 

účinkům jsou děti, u kterých i jen malé množství způsobuje nevratné neurologické 

poškození a mentální retardaci.   
                                                
56 ŠRÁM, Radim. Čistota ovzduší a naše zdraví. In: Hyde Park [Interview v televizním pořadu] – ČT 24, 
23.11. 2012, 20:00 
57 World Health Organization. The Public Health Impact of Chemicals: Knowns and Unknowns [online]. 
[cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: 
<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206553/1/WHO_FWC_PHE_EPE_16.01_eng.pdf?ua=1> 
58 Statistické údaje dostupné na 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/15groc/gr15cz/png/oIV6-17.png 
59 OBROUČKA, Karel. Látky znečišťující ovzduší. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2001, s. 73 ISBN 
80-248-0011-X 
60 CASTELLINO, N., CASTELLINO , P., SANNOLO, N. Inorganic Lead Exposure: Metabolism 
and Intoxication. Boca Raton: CRC Press, 1995, s. 412-416  ISBN 0873719972 
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Arsen (As) 

Obecně je zvýšený výskyt tohoto těžkého kovu zaznamenán v okolí továren 

zpracovávajících měděné rudy nebo v okolí měděných dolů. Zasahuje zejména trávicí 

soustavu (způsobuje břišní koliky, náhlé hubnutí, nadměrné slintání aj.) a kůži 

(projevuje se např. šupinatěním nebo změnou pigmentace). V současnosti dochází 

k akutním otravám pouze vzácně, zvýšený zájem vědců je věnován jeho karcinogenním, 

mutagenním a teratogenním účinkům, které jsou předmětem výzkumu. Vědci 

zaznamenaná otrava tímto kovem se odehrála v roce 1923 v Těšíně a je známá jako 

„těšínská nemoc včel“. Včely jsou známé svou zvýšenou senzitivitou na tento druh 

znečištění. Kvůli spalování nekvalitního uhlí došlo k masivním emisím arsenu, které 

způsobily otravu včelstev v přilehlém okolí.61 Imisní limit této látky v současnosti není 

překračován, mírně větší koncentrace jsou ovšem pravidelně měřeny v příhraničí, 

v okolí města Bohumín.62 

 

Kadmium (Cd) 

Zdrojem kadmia v ovzduší jsou průmyslové činnosti jako výroba plastů, barviv, kovů, 

k jeho uvolňování do ovzduší dochází také z výfukových plynů dopravních prostředků. 

Zvýšenou hladinu Cd v krvi mají často kuřáci, neboť Cd je obsaženo v cigaretovém 

kouři a proto jsou vystaveni vyšší expozici. Kadmium je mimořádně kumulativním 

jedem, následkem čehož se z těla dostává jen velmi obtížně v dlouhém časovém 

horizontu. Dlouhodobá expozice se může projevit poškozením ledvin, plicních funkcí a 

zvýšeným rizikem rakoviny.63 

 

Nikl (Ni) 

Nikl je do ovzduší emitován především při spalování fosilních paliv, lokálně jsou jeho 

zdrojem provozy, kde dochází k produkci samotného Ni, jeho slitin a sloučenin. Ni je 

                                                
61 BENCKO, Vladimír, Jaroslav LENER a Miroslav CIKRT. Toxické kovy v životním a pracovním 
prostředí člověka. 2. přepracované a doplněné vyd., v Grada Publishing 1. vyd. Praha: Grada, 1995, s. 83-
87 ISBN 80-7169-150-X. 
62 Český hydrometeorologický ústav. Benzen – Grafická ročenka 2015. [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: 
<http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/15groc/gr15cz/IV5_BZN_CZ.html> 
63 WRIGHT, John. Environmental Chemistry. Routledge, s. 149 - 153 ISBN 978-0415226011 
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karcinogenní látkou a nejzávažnějším následkem, který způsobuje při dlouhodobém 

vystavení, je rakovina plic, nosních dutin a v menším množství případu i rakovina 

hrtanu.64 Při krátkodobějším vystavení způsobuje astma a podráždění dýchací soustavy. 

Některé ze sloučenin niklu jsou nebezpečné pro svůj latentní účinek, který se projeví až 

v dlouhém časovém horizontu (v některých případech v řádech let) od prvotního 

vystavení.  

 

Všechny výše zmíněné látky, které zákon reguluje, jsou pro lidské zdraví, životní 

prostředí i ekosystémy značně rizikové, a o důležitosti dodržování jejich stanovených 

limitů nelze pochybovat. Když si uvědomíme, jak nebezpečné jsou tyto látky jednotlivě, 

není těžké si představit, jaký efekt asi budou mít v případě, když na lidské zdraví působí 

kumulativně. Nejzatíženější oblastí (a to téměř všemi z výše vyčtených látek) je v 

Moravskoslezském kraji městská část Ostrava – Radvanice. Jedná se o oblast, v jejímž 

přímém sousedství se nachází Závod 12 – Vysoké pece, jehož provozovatelem je 

ArcelorMittal Ostrava a.s., který je jedním z nejvýznamnějších znečišťovatelů ovzduší 

v Moravskoslezském kraji.6566 Tento průmyslový provoz a jeho dopady na stav ovzduší 

v Moravskoslezském kraji jsou zmiňovány v části 5.7 této diplomové práce. 

 

3.2 Škodlivé látky v ovzduší  Moravskoslezkého kraje 

Vycházeje z charakteristiky jednotlivých zákonem definovaných a sledovaných 

škodlivých látek v ovzduší, přihlížeje při tom k jejich negativním účinkům na lidské 

zdraví (kapitola 3.1. této práce), je pro další posuzování celé této problematiky zásadní 

fakt, že na území Moravskoslezského kraje dochází dlouhodobě a nepřetržitě 

k vzájemné kumulaci a interakci drtivé většiny těchto látek v ovzduší. 

Největší negativní dopady na ekosystémy a ruku v ruce s tím i dopady na lidské zdraví 

mají na území kraje zejména tyto látky: 

                                                
64 BENCKO, Vladimír, Jaroslav LENER a Miroslav CIKRT. Toxické kovy v životním a pracovním 
prostředí člověka. 2. přepracované a doplněné vyd., v Grada Publishing 1. vyd. Praha: Grada, 1995, s. 
210 ISBN 80-7169-150-X. 
65 Podrobné údaje o podílu na imisním znečištění k dispozici např. v platném Programu zlepšování 
kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A (str. 87 a následující), dostupném 
na: 
<http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kvalita_ovzdusi_ostrava_karvina_frydekmistek_2016/$FIL
E/OOO-Priloha_1_k_OOP_CZ08A-20160623.pdf> 
66 Viz Příloha č. 5. 
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a) Suspendované částice PM10 a PM2,5 

Tyto částice jsou nejčastějším důvodem vyhlašování smogových situací 

v Moravskoslezském kraji a místně naměřené hodnoty jasně dominují 

republikovým statistikám. Vysoké hodnoty jsou tradičně naměřovány nejen 

v okolí průmyslových komplexů, ale i v příhraničních oblastech, kde dochází 

k transmisi emisí z Polska. Obvykle se zvýšené koncentrace vyskytují hlavně 

v období zimních měsíců, v souvislosti se špatnými rozptylovými podmínkami a 

zvýšeným sezonním užíváním lokálních topenišť. V případě Moravskoslezského 

kraje ale dochází k překračování imisních limitů celoročně, navíc zdejší 

suspendované částice vykazují extrémní množství dále zmíněného navázaného 

benzo(a)pyrenu ve srovnáním se zbytkem republiky.67 

 

b) Benzo(a)pyren (C20H12) 

Dle Šráma je znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji specifické 

mnohonásobně vyšší koncentrací suspendovaných prachových částic (ad a), a 

hlavně na ně navázaných aromatických uhlovodíků (zejména právě 

benzo(a)pyrenu), což znamená, že ve stejném množství např. PM2,5 je 

v některých oblastech kraje vázáno až 7krát více tohoto karcinogenu než se 

nachází v ovzduší než ve zbytku republiky.68 

 

c) Benzen (C6H6) 

V aglomeraci Ostrava-Karviná-Frýdek Místek jsou naměřovány nejvyšší 

republikové hodnoty této látky, a to zejména v souvislosti se zdejší průmyslovou 

činností, především výrobou koksu (kde vzniká jako vedlejší produkt) a 

zpracováváním chemických produktů (při kterých je užíván jako 

rozpouštědlo).69 

                                                
67 ŠRÁM, Radim. Čistota ovzduší a naše zdraví. In: Hyde Park [Interview v televizním pořadu] – ČT 24, 
23.11. 2012, 20:00 
68 ŠRÁM, Radim. Možné důsledky znečištění ovzduší pro populaci Moravskoslezského kraje. Ochrana 
ovzduší, 2011, č. 5-6, s. 4-7. ISSN: 1211-0337. 
69 Český hydrometeorologický ústav. Benzen – Grafická ročenka 2015. [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: 
<http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/15groc/gr15cz/IV5_BZN_CZ.html> 
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d) Oxid dusičitý (NO2) 

K překračování imisních limitů této látky dochází zejména na stanici Ostrava-

Českobratrská, která je umístěna na dopravně vytíženém místě v centru Ostravy. 

Kvůli nízké územní reprezentativnosti dalších stanic se předpokládá, že dochází 

k překračování i v okolí dalších dopravně exponovaných míst, kde bohužel 

nedochází k měření. 

 

e) Olovo (Pb) 

Aglomerace Ostrava-Karviná-Frýdek Místek je dlouhodobě oblastí s nejvyššími 

hodnotami Pb v celé republice, nejhorší situace je opět ve spádové oblasti 

Ostrava-Radvanice a dále z důvodů velké dopravní exponovanosti v oblasti 

Ostrava-Mariánské Hory.70 

 

V případě Moravskoslezského kraje mají na kvalitu ovzduší zásadní vliv průmyslové 

zdroje. Vedlejšími faktory, které se spolupodílí na kvalitě ovzduší v Moravskoslezském 

kraji a které je třeba rovněž zmínit, jsou: 

 

a) Poloha: Moravskoslezský kraj má geograficky a topograficky značně 

nepříznivé charakteristiky. Uprostřed nížinatý terén je ohraničen Jeseníky, 

Oderskými vrchy a z jihovýchodního směru pak pohořím Beskyd. Právě tato 

údolní poloha s přilehlými pohořími omezuje přirozené proudění vzduchu, které 

by usnadnilo odvádění škodlivých látek. Je také důvodem vysoké frekvence 

teplotních inverzí a tím pádem i větší náchylnosti celé oblasti ke vzniku 

smogu.71 

 

b) Hustota osídlení, která je vysoko nad průměrem zbytku republiky; zatímco 

průměrná hustota osídlení v ČR je 134 obyvatel/km2, v Moravskoslezském kraji 

                                                
70 Statistické údaje dostupné 
nahttp://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/15groc/gr15cz/tab/tabXIII14_CZ.html 
71 BRANIŠ, Martin a Iva HŮNOVÁ, ed. Atmosféra a klima: aktuální otázky ochrany ovzduší. V Praze: 
Karolinum, 2009, s. 31 a násl.. ISBN 978-80-246-1598-1 
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je 224 obyvatel/km2.72 Více obyvatel s sebou logicky přináší vyšší hustotu 

zástavby, větší využívání dopravních prostředků a více zdrojů lokálních 

topenišť. Jako lokální topeniště jsou označovány malé energetické zdroje 

užívané k vytápění domácností. Problematické je nejen používání zastaralých 

kotlů (s nekvalitním procesem spalování), ale též nesprávná manipulace s nimi, 

a hlavně poměrně časté užívání finančně výhodnějšího, avšak nekvalitního 

paliva. Před poslední novelizací Zákona o ochraně ovzduší nebyla tato oblast 

dostatečně zákonem upravena, neboť pro vypouštění látek z těchto zdrojů nebyl 

stanoven žádný zákonný limit a zároveň kontrola kotlů přímo v domácnostech 

nebyla možná. Novela73 však možnost přímé kontroly zavádí a nově tak bude 

možné i tyto znečišťovatele postihnout.  

 

c) Doprava: zejména velká města Moravskoslezského kraje – Ostrava, Karviná, 

Český Těšín atd. jsou významnými dopravními tepnami, zejména pro nákladní 

automobilovou dopravu.  

 

d) Přilehlost silně průmyslových oblastí v Polské republice a tamější masivní 

využívání nekvalitních druhů uhlí.  Otázku mezistátního přenosu znečišťujících 

látek je potřeba řešit na úrovni obou zainteresovaných států. Pro získání 

potřebných dat z celé této oblasti (na české i polské straně) a jejich následnou 

analýzu byl realizován v letech 2010 – 2013, s podporou Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, projekt Air Silesia. Spolupracovala na něm společně česká i 

polská pracoviště a výsledky byly následně verifikovány oběma stranami. 

Součástí studie bylo i zhodnocení současného stavu ovzduší a analýza 

jednotlivých příčin jeho znečištění. Tento projekt vyústil ve vydání publikací 

„Vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v přeshraniční oblasti 

Slezska a Moravy“ a „Atlas ostravského ovzduší“, které jsou včetně další 

výsledků volně přístupné i na internetu74. Závěry studie mj. jasně potvrzují, že 

                                                
72 Statistické údaje čerpány z internetových stánek Regionálního Informačního servisu, dostupné na : 
www.risy.cz/cs/krajske-ris/moravskoslezsky-kraj/kraj/ 
73 Zákon č. 369/2016 Sb.  
74 Oficiální webové stránky projektu : www.portal.air-silesia.eu 
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„[p]řestože vzduch proudí častěji z Česka do Polska, je imisní zatížení vyšší při 

směru proudění opačné, tj. z Polska do Česka.“ 75 

 

Nejen průběžná měření ukazují, že koncentrace jednotlivých škodlivých látek je 

v ovzduší Moravskoslezského kraje nejvyšší v rámci ČR, ale tuto skutečnost také 

potvrzují i jednotlivé dílčí studie a odborné články potvrzující negativní dopady na 

zdraví místních obyvatel, jak lze demonstrovat na výzkumném projektu Program 

Ostrava.  

 

3.3 Výzkumný projekt „Program Ostrava“ 

Za jednu z nejucelenějších a nejobjektivnějších studií vlivu nekvalitního ovzduší 

v Moravskoslezském kraji na zdraví tamních obyvatel lze považovat studii nesoucí 

název „Program Ostrava“, která byla řešena v letech 2008 - 2011 týmem pod vedením 

Šráma, z Ústavu experimentální medicíny AV. Výzkumný projekt „Program Ostrava“ 

byl spolufinancován Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy76 a jeho účelem bylo získat nové poznatky o vlivu znečištěného 

ovzduší na lidské zdraví přímo v tomto regionu a následně je pomocí nejaktuálnějších 

vědeckých metod objektivně zhodnotit. Pozornost byla zaměřena zejména na 

mechanismy, jak působí heterogenní směs vázaná na prachové částice na samotný 

lidský organismus.  

Vědeckými studiemi je opakovaně potvrzován nepříznivý vliv znečištěného ovzduší na 

zdravotní stav obyvatel77. Jak už bylo zmíněno výše, znečištění ovzduší 

v Moravskoslezském kraji je navíc specifické mnohonásobně vyšší koncentrací 

suspendovaných prachových částic, a hlavně na ně navázaných aromatických 

uhlovodíků (zejména benzo(a)pyrenu).78 

 

 

                                                
75 Český hydrometeorologický ústav a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Air Silesia – 
Hodnocení transhraničního přenosu znečišťujících látek [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: <http://www.air-silesia.eu/files/file/air_silesia/raport/AirSilesia_zadanie8_cz_.pdf> 
76 Jednalo se o projekty AIRGEN (MŽP ČR, čís. SP/1b3/8/08) a AIRTOX (MŠMT ČR, čís. 2B08005) 
77 Např. WHO Europe – Effects of Air Pollution on Children’s Health and Development, dostupné na 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/74728/E86575.pdf 
78 ŠRÁM, Radim. Možné důsledky znečištění ovzduší pro populaci Moravskoslezského kraje. Ochrana 
ovzduší, 2011, č. 5-6, s. 4-7. ISSN: 1211-0337. 
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Studie je rozložena do čtyř tematických okruhů, které se týkaly níže uvedených oblastí: 

 

a) Nemocnost dětí, která byla zkoumána pomocí nejnovějších metod 

genomiky. 

V rámci studie byly analyzovány údaje o zdravotním stavu celkem 1888 dětí 

z 10 pediatrických obvodů, které se narodily v rozmezí roku 2001 až 2004. Ze 

zdravotní dokumentace byl získán kompletní seznam všech prodělaných 

onemocnění od narození do věku 6 let. Tento seznam obsahoval nejen údaje o 

nemocích získaných od pediatrů, ale také záznamy o hospitalizacích a ošetřeních 

u specializovaných lékařů. Jedna část projektu AIRGEN měla konkrétně za cíl 

zanalyzovat souvislost mezi kvalitou ovzduší a incidencí akutních onemocnění 

horních i dolních cest dýchacích u dětí žijících v této oblasti a dále pak potvrdit 

nebo vyvrátit dlouhodobě přetrvávající hypotézu, že nemocnost dětí v obvodu 

Ostrava-Radvanice je abnormálně vysoká. Následně bylo zjištěno, že u dětí 

z této nejzatíženější oblasti se v prvním roce života vyskytuje zvýšená incidence 

zánětu horních cest dýchacích79. U starších dětí se přidává vyšší výskyt zánětu 

plic, angín, viróz i střevních infekčních onemocnění. Navíc byl zjištěn i 3krát 

vyšší výskyt bronchiálního astmatu a 2krát vyšší výskyt atopického ekzému a 

alergické rýmy. 80 

 

b) Asthma bronchiale u dětí 

Tato studie se zaměřovala na asthma bronchiale, byl zjišťován možný vliv 

ovzduší na vznik i následný vývoj astmatu. Skupina ostravských dětí (100 

astmatických a 100 zdravých) byla porovnávána se stejnou kontrolní skupinou 

dětí z Prachatic. Bylo prokázáno, že astma ostravských dětí odpovídá 

nealergickému typu astmatu, které nevzniká jako odpověď organismu na 

alergen, ale je vyvoláváno vnějšími iritanty (znečištěné ovzduší, pasivní kouření 

a virové infekce). Z odběrů krve dětí z Ostravy bylo navíc analýzou mikrojader 

prokázáno poškození chromozomů, které se u prachatické skupiny vůbec 

nevyskytovalo.  
                                                
79 O 160 dětí více / 100 dětí/rok než u dětí v ostatních pediatrických obvodech. 
80 DOSTÁL, Miroslav, PASTORKOVÁ, Anna, RYCHLÍK, Štěpán. Nemocnost dětí v Ostravě 2001-
2009. Ochrana ovzduší, 2011, č. 5-6. S. 7-12.  
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c) Molekulárně-epidemiologické studie vlivu znečištěného ovzduší 

Tato studie měla původně probíhat ve spolupráci s dobrovolníky z řad Městské 

policie Ostrava, kterým byla ovšem na poslední chvíli před začátkem účast 

zakázána. Proto se sledovaná skupina nakonec skládala z pracovníků Krajského 

úřadu v Ostravě a strážníků Městské policie Karviná a Havířov. Tato skupina 

byla porovnávána s pražskou skupinou, tvořenou strážníky Městské policie 

Praha. Personálním monitorováním a analýzou krevních vzorků bylo zjištěna, že 

u sledovaných osob z ostravské skupiny došlo k adaptivní reakci organismu na 

dlouhodobé zatížení znečištěným ovzduším a jeho snahu o kompenzaci 

negativních účinků. V první části studie byla u ostravských vzorků odebraných 

v zimních měsících zjištěna výrazně vyšší peroxidace lipidů, která značí zvýšení 

oxidačního poškození v organismu, které dále vede k poškození DNA a 

proteinů.81 Osoby dlouhodobě dýchající znečištěné ovzduší lépe reagovaly na 

jeho další zhoršení a výkyvy. Tato hypotéza byla potvrzena srovnáním krevních 

vzorků 4 pracovníků ÚEM, kteří tři týdny pracovali v terénu v Ostravě. Před 

odjezdem a po návratu jim byly odebrány krevní vzorky, které už po pouhých 

třech týdnech vykazovaly výrazné zvýšení frekvence mikrojader.  

 

d) Studie in vitro – se zaměřením na mechanismy toxického působení 

chemických látek vázaných na respirabilní prachové částice.82 V rámci této 

studie byla srovnávána genotoxicita organických extraktů získaných 

velkoobjemovými odběry v 5 různých lokalitách ČR.83 Lokality byly vybrány, 

aby reprezentovaly různé stupně znečištění. Studie ukázala, jak je důležité pro 

hodnocení zdravotního rizika zohlednit právě biologickou aktivitu organických 

                                                
81 RÖSSNER, Pavel; ŠVECOVÁ, Vlasta; ŠRÁM, Radim. Personální monitoring polycyklických 
aromatickcýh uhlovodíků a volatilních organických látek. Ochrana ovzduší, č. 22, s. 32 - 36. 
82 ŠRÁM, Radim. The European Hot Spot of B[a]P and PM2.5 Exposure—The Ostrava Region, Czech 
Republic: Health Research Results. [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: < https://www.hindawi.com/journals/isrn/2013/416701/> 
83 Jednalo se o lokality; Ostrava - Bartovice (Radvanice), Ostrava – Poruba, Karviná, Třeboň a Praha – 
Libuše. 
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látek na prachové částice navázaných. Tyto navázané látky jsou odlišné 

v různých lokalitách a odvíjí se od místních zdrojů znečištění.  

 

Dopadem znečištění ovzduší na genom novorozenců se dále zabývala studie vedená v 

okrese Karviná, jako kontrolní byl určen okres České Budějovice84. U karvinských 

novorozenců bylo pozorováno zvýšené oxidační poškození, snížená imunita dýchacích 

cest a následně i celkově zvýšená respirační nemocnost u dětí. 

 

Výsledky z výzkumu vzešlé jsou zcela unikátní, hlavně díky své komplexnosti a vůbec 

prvnímu použití nových moderních vědeckých metod. Jednotlivě, a o to více ve 

svém souhrnu, jasně prokazují, jaký má znečištěné ovzduší v Moravskoslezském kraji 

výrazně negativní vliv na zdravotní stav místních obyvatel. Je třeba si také uvědomit, že 

důsledky současného působení znečištění na exponovanou část obyvatelstva se budou 

projevovat i v budoucnu, ku příkladu zvýšeným výskytem nemocí kardiovaskulárního 

systému u osob středního věku. Bohužel, již prenatální expozice polycyklickými 

uhlovodíky negativně ovlivňuje imunitní systém a kognitivní vývoj.85 

 

Po skončení Programu Ostrava a zpracování výsledků bylo samotným týmem 

Akademie věd navrženo doplnit výzkum i k praktické realizaci formou „Programu 

Slezsko - Monitorování zdravotního stavu v Moravskoslezském kraji“. Ten měl hodnotit, 

nakolik jsou efektivní jednotlivá opatření, o kterých se předpokládalo, že budou přijata 

a prováděna za účelem zlepšení ovzduší. Do Programu měla být nově zapojena i další 

pracoviště jako ČHMÚ, Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská, Zdravotní Ústav 

Ostrava atd. Předpokládalo se monitorování nejen nemocnosti a genetické zátěže 

populace, ale také sledování celkové ekonomické náročnosti zvýšené zdravotní péče o 

obyvatele Moravskoslezského kraje. Návrh tohoto Programu byl sice projednán MŽP, 

ale nakonec nebyl přijat.86 

                                                
84 Pro srovnání koncentrace benzo(a)pyrenu byla v tomto roce (zimě 2014) v Karviné 5,36 ± 3,64 a V ČB 
1,45 ± 1,19 ng / m3  Zdroj: ČHMÚ 
85 ASCHNER, Michael a Lucio G. COSTA. Environmental factors in neurodevelopmental and 
neurodegenerative disorders. Londýn:: Academic Press (Elsevier), 2015, s. 90 a násl. ISBN: 
9780128004074 
86 ŠRÁM, Radim. Vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace - nové poznatky 2008 – 2009. 
Ochrana ovzduší, 2012, č. 5, s. 4-8 
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Přestože díky postupnému zavádění nových technologií a celkovému útlumu některých 

odvětví průmyslové výroby došlo k poklesu celkového imisního zatížení, je znečištění 

ovzduší v Moravskoslezském kraji stále nejhorším v celé republice. Podle výzkumu 

Akademie věd České republiky87 je situace natolik špatná, že trvalý život v této lokalitě 

vede ke zkrácení střední délky života až o 2 roky v porovnáním se zbytkem ČR. Nejvíce 

znepokojujícím faktem je trvale neblahý trend emisí PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu, 

jejichž průměrné koncentrace pravidelně dosahují nejvyšších hodnot v celé Evropě. 

Místně pak dochází i k překračování imisních limitů benzenu, NO2 a arsenu.88 

Je-li zřejmá souvislost mezi nekvalitním ovzduším a negativními dopady na lidské 

zdraví místních obyvatel je na místě se ptát, jako úlohu plní v ochraně ovzduší 

Moravskoslezského kraje a práv jeho obyvatel stávající právní úprava.  

                                                
87 KOTĚŠOVEC, František a kol. Vývoj dlouhodobé úmrtnosti v České republice a v některých 
vybraných regionech v letech 1982-2007. Ochrana ovzduší, 2009, č. 5-6, s. 28-34. ISSN: 1211-0337. 
88 Ministerstvo životního prostředí. Program zlepšování kvality ovzduší, Aglomerace 
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: < 
http://www.mzp.cz/opatreniobecnepovahy/Strednedoba_strategie_PZKO_CZ08A_pdf.pdf > 



 35 

4 Východiska právní úpravy ochrany ovzduší v České 

republice 

Znečišťování způsobované lidskou činností obecně označujeme jako antropogenní a 

v souvislosti s rozvojem společnosti se ho nelze zcela vyvarovat nebo takové 

znečišťování zcela zakázat, může (a musí) však být předmětem právní regulace.  

Současná věda říká, že znečištění nastává, když plynné částice nebo aerosoly emitované 

antropogenní činností dosáhnou dostatečně vysoké úrovně, aby byly způsobilé způsobit 

přímou nebo nepřímou újmu člověku, rostlinám, zvířatům nebo ekosystémům.89 Právní 

úprava ochrany ovzduší v ČR z tohoto principu vychází.  

 

4.1 Obecný rámec právní úpravy ochrany ovzduší v České republice 

Současná právní úprava ochrany ovzduší v ČR je rozdělena do tří poměrně 

samostatných tematických oblastí na ochranu ovzduší před vnášením znečišťujících 

látek, ochranu ozónové vrstvy Země a ochranu klimatu. 

  

Ve své diplomové práci se zabývám tématikou spadající do první z výše uvedených 

oblastí, jejímž pilířem v oblasti právní úpravy na národní úrovni je zejména zákon č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který plně transponuje příslušné předpisy EU90. 

Tímto zákonem byl nahrazen zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů, který také zpracovával příslušné právní předpisy evropského 

práva, upravoval některé otázky týkající se pohonných hmot, světelného znečištění aj. 

Vlivem mnohonásobných novelizací se stal nepřehledným a tím i problematickým při 

svém praktickém užívání. Také vývoj emisí a kvalita ovzduší dlouhodobě stagnovala, 

v některých sektorech došlo dokonce i ke zhoršení emisní bilance. Dalším nedostatkem 

                                                
89 JACOBSON, Mark. Atmospheric pollution: history, science, and regulation. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002, s. 4 ISBN 0-521-01044-6. 
90 Mezi nejdůležitější transponované předpisy patří směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES 
ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, 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, směrnice Evropského Parlamentu a Rady 
2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé znečišťující látky,  směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých 
znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení, směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2015/2193/EU ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze 
středních spalovacích zařízení. 
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tohoto zákona, který se v průběhu jeho účinnosti projevil, bylo, že některé z nástrojů, 

jež byly v zákoně zakotveny ke splnění vytyčených zákonných cílů, byly v praxi málo 

efektivní nebo dokonce zcela nefunkční. 

Od nové úpravy v podobě zákona č. 201/2012 Sb. si zákonodárce sliboval zejména 

napravení těchto chyb, konkrétně např. zvýšení efektivity programových nástrojů, 

rozšíření plánů snížení emisí i na další zdroje znečišťování, změnu úpravy poplatků, tak 

aby se pro provozovatele zdrojů znečišťování stalo více motivační snižovat emise 

znečišťujících látek pod hodnoty stanovené zákonem v souladu s obecným principem 

práva životního prostředí „znečišťovatel platí“. 91 

Zavedl individuální přístupu ke zdrojům znečišťování, které mají být posuzovány 

s ohledem na jejich specifika (zahrnující technickou úroveň, a především i kvalitu 

ovzduší v místě dopadů jejich provozu), což se jeví jako zcela zásadní především ve 

vztahu ke stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji.  

Poslední novelizace, které se zákon č 201/2012 Sb. dočkal, proběhla s účinností 

k 1.1.2017 a byla realizována zákonem č. 369/2016 Sb. 

Hlavní změny a úpravy, jež tato novela přinesla, jsou: 

 

a) Zavedení pravidel pro uznávání zahraničních plaket pro povolení vjezdu do 

nízkoemisních zón 

Zákonodárce se inspiroval zkušenostmi s těmito zónami v Německu. Blíže o 

tématice nízkoemisních zón pojednává část 5. diplomové práce.  

  

b) Úprava pravidel pro vyhlašování/ukončování smogových situací 

Nová úprava je určená k zefektivnění reakce na aktuální situaci; např. pro 

průběh koncentrace PM10 se nově využívá 12hodinového klouzavého průměru, v 

kombinaci s předpovědí vývoje meteorologických podmínek. Blíže o této 

tématice pojednává část 5. diplomové práce. 

  

                                                
91 Srov. Důvodová zpráva k zák. č. 201/2012 Sb, o ochraně ovzduší., dostupné na 
http://www.cenia.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/CENMSFZVUJLF/$FILE/navrh_zak_o_ochrane_ovzdusi_a_o_zmene_nekterych_dalsich
%20zakonu_dz_ria.pdf  
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c) Snížení imisního limitu PM2,5 z 25 µg.m-3 na 20 µg.m-3 

K této změně dochází na popud Evropské komise, která upozornila na rozpor 

stávající národní právní úpravy se směrnicí 2008/50/ES, o kvalitě vnějšího 

ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Účinnost tohoto ustanovení je však 

posunuta až k 1.1.2020. 

 

d) Zavedení možnosti kontroly spalovacích stacionárních zdrojů přímo 

v domácnostech 

Ačkoliv už předchozí úprava obsahovala nástroje určené k regulaci emisí ze 

spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech, postrádala právě možnost 

provádění přímé kontroly, a proto byla fakticky nevymahatelná. Přitom právě 

lokální vytápění domácností, v kombinaci s používám nekvalitního topiva, je 

neopomenutelným producentem emisí PM10 i PM2,5. 

 

4.2 Vybrané základní právní pojmy 

Za základ právní regulace ochrany ovzduší je považován již zmíněný zákon č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší. 

4.2.1 Ovzduší 

V souladu s ustanoveními zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále též jen 

„Zákon“ nebo „ZOO“), který je považován za základní pramen právních ochrany 

ovzduší v České republice, je ovzduší chápáno ve smyslu „vnějšího ovzduší v 

troposféře“92.  

Troposféra je nejnižší vrstvou zemské atmosféry, která obvykle dosahuje do výšky cca 

11km, s odchylkami na zemských pólech, kde dosahuje do nižší výšky (kolem 8km) a 

na rovníku, kde naopak sahá až do výšky 18km.  

Antropogenní znečišťování ovzduší se projevuje zejména v nejspodnější části 

troposféry, která se nazývá mezní vrstva a dosahuje průměrně do výšky 1-2 km nad 

zemským povrchem.  

                                                
92 Dle ustanovení § 2 Zákona 
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Velmi výstižné, i když stručné, je pak vymezení vnějšího ovzduší jako ovzduší, které se 

„vyskytuje volně v prostoru“93, tedy se nachází mimo uzavřené prostory. 

Pro přesné vymezení jeho působnosti je nutno připomenout také omezení působnosti 

zákona, jež z jeho působnosti zcela vylučuje radionuklidy a mimořádné situace, jejichž 

následkem se do ovzduší také dostávají znečišťující látky94. Zákon dále uvádí, že 

„přípustná úroveň znečištění stanovená podle odstavce 1 se nevztahuje na ovzduší ve 

venkovních pracovištích, do nichž nemá veřejnost volný přístup.“. 95 

Snad pro úplnost podotýkám, že pod pojem ovzduší nemůžeme subsumovat ani důlní 

ovzduší v podzemních důlních dílech.96 

 

Již ze samotného vymezení působnosti Zákona můžeme odvodit jak definici ovzduší 

coby zákonného pojmu, tak i cíle právní regulace. Zákonná úprava se vztahuje pouze na 

ovzduší v nejnižší vrstvě atmosféry, a to volně v prostoru (prostředí uvnitř budov 

podléhá jiné právní regulaci). Cílem právní regulace je pak ochrana ovzduší před 

vnášením znečišťujících látek pocházejících výlučně z lidské činnosti, tj. 

antropogenních zdrojů, nad únosnou, zákonem definovanou úroveň. Těmito 

znečišťujícími látkami jsou ty, které se v atmosféře buď přirozeně vůbec nevyskytují, 

nebo se přirozeně vyskytují ve výrazně nižší koncentraci, popř. se vyskytují jen 

v souvislosti se specifickými a ojedinělými místy nebo událostmi, jako je např. sopečná 

erupce. Vnášením těchto cizorodých látek do atmosféry dochází k nabourání přirozené 

atmosférické rovnováhy a negativnímu působení jak na ekosystémy, tak i na zdraví 

lidské populace, proto musí být regulováno. 

 

4.2.2 Znečišťující látka  

Znečišťující látka je v § 2 písm. b) Zákona definována velmi obecně, jako „každá látka, 

která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví 

nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem“. Zákonodárce zvolil takto obecnou 

                                                
93 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010,s. 36 a násl.. ISBN 
978-80-7400-338-7. 
94 Dle ustanovení § 1 odst. 3 Zákona. 
95 Dle ustanovení § 3 Zákona. 
96 Dle ustanovení § 8 písm. b) Zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti ti, výbušninách a o státní 
báňské správě. 
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definici záměrně, z důvodu, aby v budoucnu bylo možné zahrnout mezi znečišťující 

látky také libovolné další látky, jejichž škodlivý účinek v současné době ještě není jasně 

prokázán nebo znám. 

Seznam konkrétních zákonem regulovaných látek a jejich imisních limitů, který je 

uveden v příloze č. 1 Zákona není tedy výčtem do budoucna neměnným. Věcnou 

charakteristiku a dopady regulovaných látek jsem blíže popsala v třetí části této 

diplomové práce.  

4.2.3 Znečišťování (emise) a úroveň znečištění (imise)  

V § 2 písm. c) Zákona je emise definována jako „vnášení jedné nebo více znečišťujících 

látek do ovzduší“, jedná se tedy o proces vstupu znečišťující látky, ev. látek, ze zdroje 

znečišťování (viz dále) do atmosféry. V důsledku tohoto procesu dochází k přítomností 

těchto látek v ovzduší, tedy k tzv. znečištění ovzduší (imisi). V ovzduší tyto látky spolu 

vzájemně reagují, dále se přetvářejí či se kumulují.  

Blíže se tématikou emisí a imisí, včetně jejich limitů věnuji v části 5.3 této diplomové 

práce.  

 

Úroveň znečištění je veličina popisující míru znečištění v daném místě a je 

představována hmotnostní koncentrací znečišťující látky v ovzduší (imisí) nebo její 

depozicí na zemský povrch za jednotku času, tedy tzv. imisní koncentrací. V praxi bývá 

místo pojmu úroveň znečištění často používáno slovní spojení se shodným významem 

„kvalita ovzduší“. Posuzování úrovně znečištění je prováděno stacionárním měřením 

(pomocí stacionárních i mobilních monitorovacích stanic), výpočtem nebo jejich 

kombinací. Pro měření přenosu znečišťujících látek přes hranice států může být 

využíváno i nákladnějších letových měření. Výsledky těchto měření a jejich následné 

vyhodnocení jsou pro efektivní ochranu nezbytným předpokladem. Tato činnost je 

fakticky zajišťována Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), na který byla 

působnost v oblasti ochrany ovzduší přenesena Ministerstvem životního prostředí podle 

ustanovení § 35 odst. 1 Zákona. Pro veřejnost jsou aktuální i historická data snadno 

dostupná prostřednictvím Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) na webových 

stránkách ČHMÚ. Správné posouzení a vyhodnocení úrovně znečištění je základním 

předpokladem pro efektivní zajištění kvalitního ovzduší. 
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4.2.4 Zdroje znečišťování 

Pro efektivní regulaci znečišťování pocházejícího z antropogenních činností je zásadní 

co nejpřesněji identifikovat jeho možné původce. 

Zdroje znečišťování můžeme z věcného pohledu rozdělit do skupin podle několika 

kritérií; z hlediska jejich prostorového působení na znečištění okolí na bodové (např. 

komín), lineární (např. silniční doprava), plošné (např. průmyslová aglomerace) a 

objemové (v případě rozsáhlých katastrof, např. v případě jaderného výbuchu). 

Z hlediska jejich časového působení dělíme zdroje na kontinuální a diskontinuální a 

podle jejich umístění na přizemní, vyvýšené a výškové.97  

Nejvýznamnější dělení používané Zákonem rozděluje zdroje podle toho, zda mění 

v prostoru a čase svou polohu, či nikoliv. Pokud ke znečišťování dochází v návaznosti 

na pohyb zdroje, jedná se o mobilní zdroj znečišťování. Zdroje, které nemění během 

provozu svou polohu, jsou označovány jako stacionární zdroje znečišťování. 

 

a) Stacionární zdroje znečišťování 

Právě stacionárním zdrojům věnuje Zákon největší pozornost. Zákonná definice pojmu 

stacionární zdroj je záměrně široká a obecná, jejím smyslem je, aby pod ní bylo možné 

zahrnout co nejvíce zařízení a činností. Bohužel v praxi však tato obecnost často 

způsobuje nejasnosti a spory o přesné vymezení toho, co pod ní ještě spadá.98 

Podle § 2 písm. e) Zákona je stacionárním zdrojem „ucelená technicky dále nedělitelná 

stacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, 

nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo 

zkoušení nových výrobků a procesů“. Za stacionární zdroj je považována nejmenší dále 

už (nedělitelná) jednotka, i když je provozována společně s jinou jednotkou, např. 

teplárna není pouze jedním stacionárním zdrojem s několika zařízeními, které jí ve 

svém souhrnu tvoří, ale naopak každý jednotlivý kotel je samostatným zdrojem. Pro 

účely stanovení celkové kapacity zdroje se kapacity jednotlivých jednotek sčítají.99 

Výjimku zákon stanovil pro technické jednotky používané pouze k výzkumu, vývoji 

nebo zkoušení nových výrobků a procesů. Tuto výjimku je třeba chápat restriktivně 
                                                
97 OBROUČKA, Karel. Látky znečišťující ovzduší. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2001,s. 181-182 
ISBN 80-248-0011-X 
98 Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013. Beckova edice komentované zákony, 
s.10. ISBN 978-80-7400-477-3 
99 Za podmínek vymezených §4, odst. 7 Zákona.  
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pouze pro ryze výzkumná a vědecká zařízení nesloužící primárně k průmyslové 

výrobě.100 

 

Z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší jsou nejvýznamnějšími stacionárními zdroji 

spalovací stacionární zdroje, zákonem definované v ustanovení § 2 písm. g) jako 

stacionární zdroje, ve kterých „se oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla“. 

Spadá sem široké spektrum zdrojů velmi variabilních velikostí, od malých kotlů 

sloužících k vytápění jednotlivých domácností, až po obrovská spalovací zařízení např. 

v teplárnách. 

 

Oproti předchozí právní úpravě, která rozdělovala stacionární zdroje podle míry jejich 

vlivu na ovzduší na zvláště velké, velké, střední a malé, došlo ke koncepční změně a 

v současnosti jsou rozděleny podle podobného kritéria na zdroje vyjmenované a 

nevyjmenované. Vyjmenované stacionární zdroje jsou uvedeny v příloze č. 2 Zákona, 

kde jsou dále rozděleny do 11 kategorií a dále rozčleněny podle své velikosti a s tím 

souvisejícím významem z hlediska kvality ovzduší. U každého zdroje je zvlášť 

uvedeno, zda jsou pro jeho provoz vyžadovány rozptylová studie podle ustanovení § 11 

odst. 9 Zákona, kompenzační opatření podle ustanovení § 11 odst. 5 a provozní řád 

jako součást povolení provozu podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) Zákona. 

 

Provozovatelem stacionárního zdroje je podle § 2 písm. h) „právnická nebo fyzická 

osoba, která stacionární zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známa nebo 

neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník stacionárního zdroje“. Provozovatel je 

odpovědný za dodržování zákonných povinností souvisejících s provozem stacionárního 

zdroje. Konkrétně jsou tyto povinnosti uvedeny zejména v § 17 odst. 1 Zákona, přičemž 

pro provozovatele vyjmenovaných stacionárních zdrojů jsou rozšířeny o specifické 

povinnosti uvedené v § 17 odst. 3 Zákona. 

 

b) Mobilní zdroje znečišťování 

Dle § 2 písm. f) Zákona je mobilním zdrojem znečišťování „samohybná a další 

pohyblivá, případně přenosná technická jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud 
                                                
100 Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013.s. 11, Beckova edice  
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tento slouží k vlastnímu pohonu nebo je zabudován jako nedílná součást 

technologického vybavení“. Ke znečišťování v tomto případě dochází v souvislosti 

s pohybem zařízení, přičemž jeho zdrojem je pohonná jednotka daného zařízení 

(spalovací motor), která musí být jeho nedílnou součástí.101 Zákon už neobsahuje 

demonstrativní výčet těchto zdrojů, jak tomu bylo v předchozí právní úpravě102, což 

koresponduje se snahou o užití, pokud možno obecnějších zákonných definice tak, aby 

zákon nemusel být příliš často měněn. Do této kategorie typicky zařazujeme osobní i 

nákladní automobily, letadla, lodě, sněžné pluhy, ale i např. menší přenosné nástroje, 

jako jsou pily a travní sekačky atd. Povinnosti provozovatelů mobilních zdrojů jsou 

upraveny v jiných právních předpisech103. Zákon o ochraně ovzduší upravuje ve vztahu 

k mobilním zdrojům pouze některé obecné nástroje, kterými jsou například nízkoemisní 

zóny, emisní stropy pro skupiny mobilních zdrojů apod., a to z důvodu, že vliv 

mobilních zdrojů se nejvýznamněji projevuje až plošně, v jejich celkovém souhrnu. 

 

4.2.5 Stav mimořádně znečištěného ovzduší 

Zákon v § 10 definuje stav mimořádně znečištěného ovzduší jako stav, „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.“. Nastane-li tato zákonem předvídaná situace, 

hovoříme o smogu, resp. smogové situaci. Pro jasné vymezení stavu mimořádně 

znečištěného ovzduší (smogové situace) je rozhodující výlučně koncentrace zákonem 

vymezených znečišťujících látek, jejichž hodnota v daném místě a čase vlivem špatných 

rozptylových podmínek vzroste velmi rychle. Prahové hodnoty uvedené v příloze č.6 

nejsou velikostně shodné s imisními limity, ale jsou několikanásobně vyšší.104 

Vyhlášení smogové situace je jedním z nástrojů zvláštní ochrany ovzduší, o které 

pojedná část 5 této diplomové práce. 

 

  
                                                
101 Tamtéž, s. 13. 
102 Srov. § 4 odst. 2 písm.a), písm. b), písm. c) zákona 86/2002 Sb.  
103  Např. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích nebo zákon č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
104 Srov. příloha č. 6. Zákona s přílohou č. 1.  
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5 Právní nástroje ochrany ovzduší v České republice 

V páté části diplomové práce se zabývám právními nástroji ochrany ovzduší v České a 

republice, a to nejdříve v obecné rovině a dále postupně koncepčními, ekonomickými a 

administrativními nástroji, následně pak zvláštní ochranou ovzduší. Na závěr vztahuji 

téma této kapitoly vzhledem k Moravskoslezskému kraji, když hodnotím jejich 

efektivitu při ochraně ovzduší v Moravskoslezském kraji.  

 

5.1 Právní nástroje ochrany ovzduší obecně 

Ochrana životního prostředí, a tedy i ovzduší musí být prováděna systematicky. Vedle 

vytýčení jasných cílů v této oblasti musí být definovány jednotlivé prostředky, za 

pomoci kterých bude těchto cílů dosaženo. Tyto jednotlivé prostředky představují 

právní nástroje ochrany ovzduší.105 

 

Teorie považuje za právní nástroje v širším pojetí „jakékoliv prostředky ovlivňování 

stavu životního prostředí“, přičemž mezi ně zahrnujeme jednak vlastní aktivity (státu, 

krajů, obcí, mezinárodního společenství) v oblasti ochrany životního prostředí, jednak 

regulatorní opatření, jejichž cílem je ovlivňovat chování adresátů (fyzických a 

právnických osob).106 

V užším pojetí jsou pak právní nástroje definovány jako právem vymezené instrumenty, 

které jsou určeny k ochraně životního prostředí jako celku nebo k ochraně jeho 

jednotlivých složek.107 

 

Pro rozdělení právních nástrojů ochrany životního prostředí můžeme užít několika 

kritérií, z nichž běžně užívaným je dělení do dvou základních skupin; na nástroje 

přímého působení a nástroje nepřímého působení.  

Mezi nástroje přímé, kterými dochází k přímému ovlivňování chování adresátů, patří 

nástroje koncepční, administrativně-právní, dobrovolné a administrativní smlouvy.108 

                                                
105 JANČÁŘOVÁ, Ilona. Ekologická politika. Brno: Masarykova univerzita, 2004,s. 23 a násl., ISBN 80-
210-3599-4. 
106 DIENSTBIER, Filip, ed. Nástroje ochrany životního prostředí - role práva: sborník z mezinárodní 
vědecké konference. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2011, 209 s. ISBN 978-80-87382-13-4. 
107 DAMOHORSKÝ, M., STEJSKAL, V. (ed). Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu 
práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta ediční středisko, 2003. 206 s. 
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Do této kategorie lze podřadit také nástroje sankční a speciální (např. EIA109, tedy 

proces posuzování vlivů na životní prostředí). Typickým představitelem nástrojů 

nepřímého působení jsou pak ekonomické nástroje. Neznamená to však, že by 

jednotlivé kategorie nástrojů působily zcela izolovaně, naopak pro efektivní ochranu 

životního prostředí je žádoucí jejich vzájemné provázání a společné působení. V další 

části používám obecně užívané rozdělení jednotlivých právních nástrojů na nástroje 

koncepční, administrativně-právní, ekonomické, dobrovolné a administrativní smlouvy, 

dále pak na nástroje zvláštní ochrany ovzduší 

 

5.2 Koncepční nástroje 

Už ze samotné povahy životního prostředí vyplývá nezbytnost jeho dlouhodobé, a 

hlavně pak komplexní ochrany, která je zajišťována zejména právě koncepčními 

nástroji, které utvářejí jakýsi rámec pro činnost regulovaných subjektů i pro činnost 

veřejné správy na určitém úseku. „Jde především o dokumenty, které pro určité časové 

období stanoví cíle a rámcově vymezí způsob, jak jich dosáhnout, bez ohledu na 

konkrétní název.“110 Jejich hlavním cílem je korigovat budoucí vývoj k vytyčenému cíli, 

ale vyznačují se značnou rozmanitosti jak v míře závaznosti, tak ve své obecnosti. Do 

této skupiny můžeme zařadit např. dlouhodobé politiky111, střednědobé plány i 

programy.  

 

Nejvýznamnějším koncepčním nástrojem ochrany ovzduší v České republice je Národní 

program snižování emisí České republiky. Ten zpracovává Ministerstvo životního 

prostředí ve spolupráci s příslušnými ústředními správními úřady, schvaluje jej vláda a 

je takto zpracováván nejméně jednou za čtyři roky.112 Národní program snižování emisí 

provádí analýzu stavu a ovzduší, na jejímž základě dále stanovuje strategický cíl, 

                                                                                                                                          
108 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010 s. 38 a násl. 
ISBN 978-80-7400-338-7. 
109 Zkratka z anglického názvu „Environmental Impact Assesment“, česky pak „vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí“. 
110 DIENSTBIER, Filip, ed. Nástroje ochrany životního prostředí - role práva: sborník z mezinárodní 
vědecké konference. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2011, 209 s. ISBN 978-80-87382-13-4. 
111 Zejm. Státní politika ochrany životního prostředí, aktuální verze je platná do roku 2020 a je dostupná 
na webové adrese: 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_130108_Statni_politika_zivotniho_prostredi/$FILE/S
PŽP_2012-20.pdf 
112 Dle §8 Zákona. 
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specifické cíle a priority, a to podle scénářů očekávaného vývoje. Současný Národní 

program snižování emisí byl schválen dne 2. prosince 2015, je připraven pro období do 

roku 2020 a s výhledem do roku 2030. Samotný dokument je pak rozdělen do čtyř částí, 

krom úvodu jde o část analytickou, dále část návrhovou, a nakonec část implementační. 

V rámci analytické části je zpracována i SWOT analýza113 pro jednotlivé sektory. 

Například v průmyslu je za silné stránky považován klesající trend výroby u některých 

energeticky a emisně náročných komodit (koks, ocel, železo) a nerostoucí trend výroby 

u vápna a cementu, za slabou stránku je považována nedostatečná aplikace opatření 

k omezení prašnosti v některých provozech.114 Za hrozbu pak je považován nárůst 

výroby komodit spojených s vysokými emisemi, za příležitost modernizace technologií 

ve stávajících zařízeních a využití potenciálu aplikace BAT115 u nově budovaných 

zařízení. 

U emisí je pak silnou stránkou klesající trend emisí některých látek (např. SO2, PM10) a 

dodržení národních emisních stropů stanovených mezinárodními závazky116, slabou 

například růst podílu sektoru „lokální vytápění domácnosti“ na celkových emisích PM10 

a PM2.5. 

 

5.3 Administrativně-právní nástroje  

Administrativně právní nástroje jsou nejvíce užívanými nástroji na úseku ochrany 

životního prostředí. Pomocí těchto nástrojů dochází prostřednictvím využití donucovací 

                                                
113 Tedy široce užívaná analýza „Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats“, v předkladu pak 
„analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb“. 
114 Ministerstvo životního prostředí ČR, Národní program snižování emisí České republiky, 2015, Str. 43 
115 BAT, neboli Best Available Techniques, jsou nejlepší dostupné techniky, které definuje zákon 
č.76/2002 Sb., Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (dále také „zákon o integrované prevenci“), jako „nejúčinnější 
a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou 
vhodnost určitých technik jako základu pro stanovení emisních limitů a dalších závazných podmínek 
provozu zařízení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není možné, omezit emise a 
jejich nepříznivé dopady na životní prostředí jako celek, přičemž (…) nejlepšími se rozumí nejúčinnější 
techniky z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku“.  
116 Zejména jde o tzv. Göteborský protokol, tedy o Protokol k omezování acidifikace (přenášení látek síry 
v ovzduší a následující okyselení přírody, narušující ekosystém), eutrofizace (v zásadě plošné hnojení, 
které ovšem, zejména v oblastech s přirozeně nízkým obsahem živin, vedou k úhynů některých rostlin a 
tedy k poklesu biodiverzity) a přízemního ozonu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší 
přesahujícím hranice státu. Jedná se o jeden z osmi protokolů k výše zmíněné úmluvě, podle kterého patří 
mezi hlavní povinnosti smluvních stran dodržování emisních stropů, aplikace emisních limitů a také 
aplikace principu BAT. Podle: Ministerstvo životního prostředí, Protokol k omezování acidifikace, 
eutrofizace a přízemního ozonu (Göteborský protokol) k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší 
přesahujícím hranice států, Informační brožura, Praha, 2011 
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pravomoci orgánů veřejné moci jednak k ukládání povinností (formou zákazů, příkazů 

nebo omezení) spravovaným subjektům a jednak k udělování povolení, souhlasů, 

vydávání stanovisek či jiných vyjádření aj. Administrativní nástroje mohou vyplývat 

přímo ze zákona nebo mohou být uplatňovány na základě zákonného zmocnění a v jeho 

mezích (normativním či individuálním aktem příslušného orgánu veřejné správy) ev. 

vzájemnou kombinací obou těchto způsobů.117 Oproti nástrojům ekonomickým není 

subjektům daná možnost volby způsobu chování a při nerespektování následuje sankce. 

 

5.3.1 Standardy ochrany ovzduší 

Nejvýznamnějšími administrativně právními nástroji ochrany ovzduší v ČR jsou 

standardy ochrany ovzduší, které zahrnují zejména imisní a emisní limity, emisní 

stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře. Jejich účelem je 

zajistit dodržování principu přípustné úrovně znečišťování.  

 

a) Imisní limity (§2 písmeno k) Zákona) 

Východiskem právní úpravy je snaha definovat limity pro výskyt znečišťujících látek 

v ovzduší (imisní limity) tak, aby nemohlo dojít významným škodlivým účinkům na 

lidské zdraví a životní prostředí nebo k (přílišně) obtěžujícímu zápachu. Přípustná 

úroveň znečištění ovzduší je vymezena v příloze č. 1 Zákona, kde je vyjádřena pomocí 

hodnot imisních limitů, které představují nejvýše přípustnou úroveň znečištění pro 

každou z vyjmenovaných látek. Imisní limity jsou vyjádřeny hmotnostní koncentrací 

dané látky (µg.m-3) aritmeticky zprůměrované za předem určené časové období.118 

Nejčastěji užívaným časovým intervalem pro průměrování je jeden kalendářní rok, 

zákon ale u některých látek určuje i kratší dobu, a to v délce 24 hodin, 8 hodin a 1 

hodiny119. V případech, kdy je doba průměrování stanovena pro období kratší než jeden 

kalendářní rok, zákon připouští možné překročení těchto imisních limitů. Maximální 

počet těchto překročení je předem stanoven zákonem a až po jeho vyčerpání je imisní 

limit považován za překročený. 

                                                
117 SOBOTKA, Michal. Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. Acta Universitatis 
Carolinae Iuridica. č. 3-4, s. 129 
118 Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: C.H. Beck, 2013, s. 23, Beckova edice  
119 Speciální imisní limit určený pro ochranu ekosystému a vegetace je vymezen pro oxid siřičitý, pro 
který je doba průměrování určena jako „kalendářní rok a zimní období (1. října - 31. března)“. 
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Samotná příloha č. 1, vymezující znečišťující látky a jednotlivé imisní limity, je 

systematicky členěna do čtyř bodů. Toto rozdělení vychází z transponované směrnice 

2008/50/ES (dále jen „Směrnice“), o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduším pro 

Evropu, a je důležité z hlediska rozdílné závaznosti jednotlivých imisních limitů. Na 

rozdíl od Směrnice, která rozlišuje „cílovou hodnotu“, „varovnou prahovou hodnotu“, 

„kritickou úroveň“ a „dlouhodobý cíl“, je v české právní úpravě užíváno jednotné 

označení „imisní limity“. Ty z limitů, u kterých je přísně vyžadováno jejich dodržování, 

jsou stanoveny v bodech 1. a 2. přílohy č. 1. Limity stanovené v bodech 3. a 4. podléhají 

mírnějšímu režimu „cílových hodnot“.120 Rozdílná závaznost se dále promítá přímo 

do konkrétních ustanoveních zákona; jako příklad lze uvést, že překročení imisního 

limitu pro troposférický ozón, který je upraven právě v bodě 4., není důvodem pro 

zpracování Programu zlepšování kvality ovzduší podle § 9 odst. 1. Zákona.  

 

b) Emisní limity (§ 2 písmeno i) Zákona) 

Vycházeje z definice emise uvedené v Zákoně, za emisní limit je považováno takové 

množství znečišťující látky, případně látek, které je zákonem dovoleno vnášet do 

ovzduší z jednoho stacionárního zdroje.121 Toto množství je vyjádřeno emisním 

limitem a emisním stropem (viz níže). Představují hmotnostní koncentraci dané 

znečišťující látky (ev. jejich skupin) obsaženou v určitém objemu odpadního plynu 

(nejčastěji bývá užíváno jednotek mg/m3) a slouží zejména k regulaci aktuálního 

znečišťování, neboť emise pocházející ze stacionárního zdroje nesmí nikdy tento limit 

překročit. Musí být dodrženy na každém jednotlivém komínovém průduchu nebo 

výduchu stacionárního zdroje, což platí i v případě, že jich má jeden zdroj více.   

Emisní limity jsou dvojího druhu, obecné a specifické.  

 

Obecné emisní limity jsou definovány prováděcím právním předpisem a jsou určeny 

pro konkrétní znečisťující látky a jejich skupiny122 a subsidiárně se použijí v případě, že 

pro danou látku a zdroj není stanoven specifický limit. 

                                                
120 Tamtéž, s. 22. 
121 Pojem vysvětlen dále v textu. 
122 Jejich seznam je obsažen v příloze č. 9 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a 
jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 
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Specifické emisní limity jsou založeny na individuálním přístupu ke znečišťovatelům.  

„Jsou stanoveny buď pro jednotlivé typy stacionárních zdrojů vyhláškou č. 415/2012 

Sb. nebo je může stanovit krajský úřad v povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) 

pro jednotlivý stacionární zdroj.“123 Zohledňují technické možnosti jednotlivých 

zdrojů, jejich vliv na kvalitu ovzduší a také ekonomické důsledky. Pokud je právním 

předpisem nebo povolením určen jeden nebo více specifických limitů (ev. emisních 

stropů), nepoužijí se dále limity obecné. Krajský úřad nemůže v povolení stanovit 

specifický emisní limit na stejné nebo vyšší úrovni, než už je pro daný zdroj určen 

prováděcím předpisem, ale může určit další, dosud neupravené, a tím zpřesnit a zpřísnit 

podmínky provozu. 

 

Emisní strop 

K dlouhodobější regulaci je užíván emisní strop, který určuje „nejvýše přípustné 

množství znečišťující látky vnesené do ovzduší za kalendářní rok“124. Reguluje tedy 

celkový objem znečištění, které je za jeden kalendářní rok vneseno do ovzduší na 

určitém vymezeném území, jedním stacionárním zdrojem, skupinou stacionárních 

zdrojů nebo skupinou mobilních zdrojů, nebo provozovnou. 

5.3.2 Správní akty v oblasti ochrany ovzduší  

Orgány státní správy tyto nástroje používají jak v koncepčních fázích územního 

plánování (stanoviska), tak při řešení umisťování staveb pozemních komunikací, které 

překračují stanovené limity, či staveb stacionárních zdrojů znečišťování, ať již 

uvedených, či neuvedených v příloze č. 2 zákona (závazná stanoviska), a povolování 

samotných provozů, v nichž se stacionární zdroje znečišťování nacházejí (§12 odstavec 

4 Zákona).  

Vydání povolení provozu stacionárního zdroje může být nahrazeno integrovaným 

povolením125 dle zákona č.76/2002 Sb, o integrované prevenci a o omezování 

                                                
123 BEJČKOVÁ, Pavla. Obecné a specifické limity dle zákona č. 201/2012 Sb. [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: <https://www.enviprofi.cz/33/obecne-a-specificke-limity-dle-zakona-c-201-2012-sb-
uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z6s8254ujbwu9F0gb2wSt3U/> 
124 Dle ustanovení §2 písm. j) Zákona. 
125 Dle ustanovení § 40 odst. 2) Zákona. 
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znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 

integrované prevenci). 

 

Jedním z nejvýznamnějších administrativně-právních nástrojů, definovaných v Zákoně, 

je ukládání kompenzačních opatření, která se uplatní ve vztahu ke některým 

stacionárním zdrojům uvedeným v příloze č. 2 (sloupec B přílohy). Pokud je na daném 

území překročena úroveň některého z imisních limitů nebo k jejímu překročení může 

vlivem vybudování nového stacionárního zdroje znečištění dojít, je k rozhodnutí o 

umístění stavby zdroje zapotřebí závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí 

nebo krajského úřadu, které právě tato kompenzační opatření uloží. Obdobně se 

kompenzační opatření aplikují v případě výstavby pozemních komunikací podle § 11 

odst. 1 písm. b).  

Jejich cílem je, aby výstavbou nedošlo ke zvýšení úrovně znečištění na daném území 

pro danou konkrétní znečišťující látku.  

 

5.4 Ekonomické nástroje 

Ekonomické nástroje jsou typickými představiteli nástrojů nepřímého působení, které 

přímo nepředepisují požadovaný způsob chování, ale dávají regulovaným subjektům na 

výběr z více možností, přičemž ta environmentálně šetrnější je pro ně ekonomicky 

výhodnější. Tyto nástroje přitom působí buď pozitivní stimulací (při které je ekologicky 

šetrnější varianta zvýhodňovaná oproti variantám méně šetrným formou např. dotací, 

daňových zvýhodnění aj.), nebo negativní stimulací (při kterém je naopak varianta méně 

ekologická spojena s dodatečnými náklady, v ochraně ovzduší typicky poplatek za 

znečišťování). Poplatkovou povinnost má, dle Zákona, provozovatel znečišťujícího 

zdroje, který je uveden v příloze č. 2 Zákona, sazby poplatku jsou pak uvedeny 

v příloze č. 9. Poplatky za znečišťování mají vedle své, v literatuře zdůrazňované 

funkce fiskální a kompenzační,126 také funkci motivační. §15, odstavec 6 Zákona 

definuje ty stacionární zdroje, kterým se za stanovených podmínek poplatek nevyměří. 

Obecně jde o stacionární zdroje, u kterých byly provedeny rekonstrukce nebo 

modernizace, v důsledku kterých došlo ke snížení ročních emisí určených látek 

                                                
126 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 42 ISBN 978-
80-7400-338-7. 
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v rozhodném období, a rovněž stacionární zdroje, pro něž jsou specifikovány nejlepší 

dostupné techniky (BAT) a je dosaženo nižší, než 50 % horní hranice úrovně emisí 

spojené s těmito nejlepšími dostupnými technikami, podle informací zveřejňovaných 

Evropskou komisí nebo méně než 50% hodnoty specifického emisní limitu.127 

S účinností od 1.1.2017 se uplatňuje nový mechanismus dělení poplatků za 

znečišťování dle §15, odstavce 14 Zákona.  Výnos z poplatků za znečišťování je do 

roku 2016 včetně příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky; od roku 

2017 je pak 65 % výnosů z poplatků za znečišťování ovzduší příjmem Státního fondu 

životního prostředí České republiky, 25 % pak příjmem kraje, na jehož území se 

stacionární zdroj znečišťování nachází, a 10 % příjmem státního rozpočtu.128 Pozitivním 

je fakt, že dle tohoto ustanovení lze výnos z poplatků, který je výnosem kraje, použít jen 

na opatření v oblasti ochrany životního prostředí, tedy je účelově vázán. Možná lehce 

nekoncepční je pak skutečnost, že v rámci účelového vázání, není blíže specifikována 

oblast v rámci ochrany životního prostředí. Jako logická by se jevila právní úprava, 

podle které by poplatky za znečišťování ovzduší byly primárně určeny právě pro 

ochranu ovzduší, pakliže v daném kraji dochází k překračování imisních limitů, což je 

případ Moravskoslezského kraje. 

Ekonomické nástroje jsou často využívány souběžně s koncepčními a administrativně-

právními nástroji.  

 

5.5 Zvláštní ochrana ovzduší 

Výše uvedené nástroje jsou považovány za nástroje obecné ochrany ovzduší, tedy se 

uplatní na území celé České republiky, a to ve vztahu k jakýmkoli zdrojům, které 

splňují stanovené obecné požadavky. Oproti tomu nástroje uvedené v této části 

představují specifickou regulaci, která se uplatní jen ve vztahu k určitému území či 

časovému období.  

 

                                                
127 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, §15, odstavec 6. 
128 Tamtéž, §15, odstavec 14. 
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5.5.1 Programy zlepšování kvality ovzduší 

Směrnice Evropské unie o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu 129, 

která je reflektovaná i českou právní úpravou, zavádí rozdělení území jednotlivých 

členských států do zón a aglomerací130, které představují základní jednotky pro 

vyhodnocování a následné řízení kvality ovzduší. Právě pro aglomerace a zóny jsou tyto 

programy určeny. 

Příloha č. 3 Zákona vymezuje v rámci České republiky tři aglomerace a sedm zón131, 

území Moravskoslezského kraje uvádí v obou těchto kategoriích: 

 

a) Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, jejíž územní rozvržení je 

shodné s územím okresů Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek. Zahrnuje ty 

nejprůmyslovější a současně i nejznečištěnější části kraje.  

 

b) Zóna Moravskoslezsko, která pokrývá zbývající území kraje. 

 

Právě pro jednotlivé zóny a aglomerace představují programy zlepšování kvality 

ovzduší (§9 Zákona) zvláštní koncepční nástroje, které jsou využívány za situace, kdy 

imisní limity byly překročeny vícekrát, než je zákonem stanovený maximální počet 

překročení.  

 

Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO) aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-

Místek 

Tento program byl vydán Ministerstvem životního prostředí formou opatření obecné 

povahy dne 14.4.2016. Jedná se o koncepční nástroj, vycházející ze Střednědobé 

strategie zlepšení kvality ovzduší132 (v současné době platné do roku 2020) a zároveň je 

úzce provázan s obecněji vymezeným koncepčním nástrojem - Národním programem 

snižování emisí ČR133. Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace 

                                                
129 Jedná se o již zmiňovanou směrnici 2008/50/EC, o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro 
Evropu. 
130 Jako aglomerace je Zákonem označeno území, ve kterém počet obyvatel překročí počet 250 000. 
Všechna ostatní jsou označována jako zóny. 
131 Jedná se o Aglomeraci Praha, Aglomeraci Brno, Aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a Zóny- 
Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko. 
132 Schválena usnesením vlády ČR č. 979/2015. 
133 Schválen usnesením vlády ČR č. 978/2015. 
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Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (dále také „PZKO Ostrava“) konkrétněji rozvádí a 

upravuje opatření Národního programu snižování emisí ČR na regionální úrovni, což 

má přispět k rychlé nápravě současného stavu. Jako referenční rok pro stav kvality 

ovzduší byl určen rok 2011, a to zejména proto, že v době zpracování byla k dispozici 

nejnovější validní data právě z tohoto roku.  

PZKO Ostrava v úvodu vymezuje a popisuje lokalitu, pro kterou byl vytvořen, 

analyzuje stav ovzduší, a dále jednotlivé příčiny současné situace. Po vytyčení cíle 

celého programu, kterým je dosáhnutí Zákonem stanovených imisních limitů na celém 

území této aglomerace (a to do roku 2020, který byl určen jako termín nejblíže možný), 

následuje popis jednotlivých opatření, jež mají k tomuto cíli vést.  

 

Upravuje emisní stropy pro stacionární zdroje znečišťování, a to podle území, v němž se 

nacházejí. Zmíněné emisní stropy se týkají stacionárních zdrojů znečišťování, které 

patří podle přílohy č. 2 Zákona do kategorie „výroba a zpracování kovů a plastů“ a jsou 

umístěny na území obce s rozšířenou působností Ostrava a Třinec. Dále pak určuje 

emisní stropy pro částice PM10, související se silniční dopravou, a to pro celkem 16 obcí 

na území aglomerace. 

Program uvádí stacionární zdroje, u nichž byl identifikován významný příspěvek 

k překročení imisního limitu dle § 13 odst. 1 Zákona. A tím je daná krajskému úřadu 

možnost těmto zdrojům zpřísnit nebo ev. stanovit další specifické emisní limity. Celkem 

se jedná o 31 zdrojů pěti různých provozovatelů. 

Následuje systematické rozdělení opatření ke snížení vlivu; a) silniční dopravy b) 

vyjmenovaných stacionárních zdrojů c) zemědělské výroby d) stacionárních zdrojů 

provozovaných v domácnostech (popřípadě v živnostenské činnosti) a za e) jiných 

zdrojů vlivu na úroveň znečištění ovzduší. V závěrečné části programu je pak pomocí 

modelů vyhodnocen budoucí dopad realizace obsažených opatření. 134  

 

Povinnost vytvořit příslušný program vznikla Ministerstvu životního prostředí (jakožto 

příslušnému správnímu orgánu dle § 9 odst. 1 Zákona) s účinností Zákona, tedy 

1.9.2012. Podle § 9 odst. Zákona ve spojení s § 41 odst. 3 Zákona mělo dojít k jeho 

                                                
134 Plné znění Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek- Místek – 
CZ08A je dostupné na http://www.mzp.cz/cz/kvalita_ovzdusi_ostrava_karvina_frydekmistek_2016 
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zpracování do dvou let od účinnosti Zákona, tedy do 1.9.2014. Už v procesu svého 

přijímání vyvolával program vášnivé diskuze a byl předmětem vlny rozsáhlé kritiky ze 

strany veřejnosti i neziskových organizací. Na veřejném projednání návrhu, který se 

konal 26. 11. 2015, zazněla kritika nejen vágnosti a neurčitosti opatření, ale také použití 

nevhodných metod modelování rozptylových studií, které způsobují zkreslení výsledku 

analýz ke prospěchu velkých průmyslových zdrojů. Následně byly proti návrhu 

programu podány námitky hned třemi oprávněnými stěžovateli135  a velké množství 

připomínek.136 

 

Nesouhlas s konečným zněním pokračoval i po jeho vydání 14.4.2016 a vyvrcholil 

podáním návrhu na jeho zrušení. Občanské sdružení Čisté nebe v kooperaci s právníky 

ze sdružení Frank Bold podali hned krátce po schválení PZKO Ostrava žalobu na 

Ministerstvo životního prostředí, ve které žádají zrušení tohoto programu. Důvodem je 

již zmíněná přílišná vágnost programu, který podle žalobců nestanovuje konkrétní 

časový harmonogram ani dostatečný systém kontroly, a proto nemůže vést ke splnění 

proklamovaných cílů do roku 2020 a tím nesplňuje svůj účel. Vedle této žaloby bylo 

nedodržení zákonem stanoveného termínu pro přijetí programu též obsahem žaloby 

obyvatelky městské části Ostrava-Radvanice, dále zmíněné v části 6.1.2 této diplomové 

práce. Ze strany veřejnosti je také zdůrazňována nutnost zavedení pravidelného 

zpracovávání zpráv pro MŽP o faktickém průběhu plnění programu a o dalším 

harmonogramu naplnění těch opatření, která v programu nejsou dostatečně vyřešena. 

 

                                                

135 Okruh subjektů, které mohou podat námitky proti návrhu programu je definován dle § 9 odst. 4 
Zákona jako; „pouze provozovatel stacionárního zdroje, u kterého byl při zpracování programu 
zlepšování kvality ovzduší identifikován významný příspěvek k překročení limitu“. A v daném případě se 
jednalo o ArcelorMittal Ostrava a.s. , OKK Koksovny, a.s. a Třinecké železárny, a.s.. Plné znění námitek 
je k dispozici na: 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kvalita_ovzdusi_ostrava_karvina_frydekmistek_2016/$FILE
/OOO-Priloha_2_k_OOP_CZ08A-20160623.pdf 

136 Skrze hromadné podání podalo připomínky na 730 lidí. Samostatně Program připomínkovalo i 
Statutární město Ostrava. Plné znění připomínek je k dispozici na: 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kvalita_ovzdusi_ostrava_karvina_frydekmistek_2016/$FILE
/OOO-Priloha_3_k_OOP_CZ08A-20160623.pdf 
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5.5.2 Stav mimořádně znečištěného ovzduší (smogová situace) 

Vyhlášení smogové situace je regulačním nástrojem zvláštní ochrany ovzduší sloužícím 

k rychlému vyřešení krátkodobé extrémní úrovně znečištění. Dojde-li ke splnění 

zákonem stanovených podmínek, musí být smogová situace vyhlášena bez prodlení ve 

veřejně přístupném informačním systému i v mediích. Důležitou zákonnou podmínkou 

je, aby k překročení prahové hodnoty u některé (postačí jedna) ze stanovených 

znečišťujících látek (uvedených v příloze č. 6 zákona) došlo na dostatečně velkém 

území. Nepostačuje naměření (sebevětšího) překročení limitů jen v určitém malém 

prostoru, konkrétně dle přílohy č. 6 je za relevantní považováno až překročení „alespoň 

na jedné měřicí lokalitě, není-li stanoveno jinak, reprezentativní pro úroveň znečištění v 

oblasti minimálně 100 km2“. Současně musí být splněna i podmínka, že nesmí být podle 

meteorologických předpovědí předpokládán během následujících 24 hodin pokles 

koncentrace pod informativní prahovou hodnotu.  

 

Výše naměřených hodnot je rozhodující pro to, zda dojde k pouhému vyhlášení 

smogové situace nebo i k regulaci. Při překročení informativní prahové hodnoty 

dochází k vyhlášení smogové situace, ale neuplatní se regulační opatření, zejména 

omezení průmyslové výroby, to nastane až v případě překročení regulační prahové 

hodnoty.  

Pro stacionární zdroje znečištění, které mají významný vliv v dané lokalitě, jsou podle § 

12 odst. 4 písm. g) Zákona v povolení provozu stanoveny zvláštní podmínky provozu 

pro případ smogových situací. Tyto zvláštní podmínky provozu stanovuje místně 

příslušný krajský úřad a provozovatel daného zdroje je povinen je dodržovat po celou 

dobu trvání vyhlášené smogové situace.  

Prakticky jde o omezení těchto provozů. Forma, kterou by měl být provozovatel ze 

strany příslušných orgánů statní správy informován o vyhlášení smogové situace, a tedy 

nutnosti dodržovat zvláštní podmínky, není zákonem přesně stanovena, v souvislosti s 

možností vysoké potenciální sankce za nesplnění této povinnosti by však měla být jasně 

prokazatelná.137 Orgánem pověřeným vyhlašovat i ukončovat smogové situace je 

Ministerstvo životního prostředí, které ovšem tuto činnost přeneslo na Český 

hydrometeorologický ústav.  
                                                
137 Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: C.H. Beck, s. 11, 2013. Beckova edice  
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Za účelem rychlé reakce na vzniklou smogovou situaci, mohou podle Zákona obce 

vydat regulační řád, ve kterém definují opatření na omezení provozu silničních 

motorových vozidel na svém území. Vydávání regulačního řádu patří do přenesené 

působnosti obcí, vydávají jej tedy formou nařízení.  

Pro vydání regulačního řádu zákon vyžaduje splnění dvou podmínek; první je, že na 

území obce musí existovat reálná hrozba překročení prahových hodnot, a tedy i vzniku 

smogové situace, druhou podmínkou je, že regulace silniční dopravy bude mít pozitivní 

vliv na kvalitu ovzduší. Jedná se o krátkodobě působící nástroj, kterým má obec 

možnost efektivně a operativně regulovat situaci při výjimečném znečištění.  

 

Podmínky pro ukončení smogové situace, odvolání regulace nebo varování jsou blíže 

upraveny v bodě č. 4, přílohy č. 6 k Zákonu. „Smogová situace je ukončená a regulace 

nebo varování se odvolá, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň 

znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není naměřená koncentrace znečišťujících látek 

vyšší než příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 

hodin a na základě meteorologické předpovědi není v průběhu následujících 24 hodin 

očekáváno opětovné překročení informativní, regulační nebo varovné prahové 

hodnoty“. Zatímco pro vyhlášení je podmínkou nepřetržité překročení hodnot po dobu 

12 hodin, pro ukončení smogové situace je zákonem daná možnost zkrátit časový 

interval až na pouhé 3 hodiny. A to za předpokladu, „že meteorologické podmínky nelze 

označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je v 

průběhu následujících 24 hodin téměř vyloučeno opětovné překročení informativní, 

regulační nebo varovné prahové hodnoty“. Pokud zákonodárce předpokládá, že 

zlepšení může nastat v takto krátkém časovém intervalu a dovoluje natolik výrazné 

zkrácení doby pro ukončení smogové situace, je paradoxem, že nebere na zřetel také 

naopak možné dramatické zhoršení v krátkém čase a neposkytuje možnost 

„předběžného“ vyhlášení smogové situace, ale striktně trvá na 12 hodinách. Oproti 

předešlé úpravě došlo sice novelou č. 369/2016 Sb. ke zkrácení této doby o celou 

polovinu, protože má však vyhlášení smogové situace sloužit především k informování 

veřejnosti a zároveň rychlému zapojení omezujících opatření, domnívám se, že by byla 

možnost ještě pružnějšího reagování na aktuální koncentrace určitě žádoucí. 
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Prostřednictvím veřejně přístupného informačního systému a medií informuje MŽP 

(fakticky tuto činnost vykonává ČHMÚ) o vyhlášení i ukončení smogových situací 

veřejnost.  Provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání musí na základě žádosti 

ministerstva bezplatně tyto informace bez odkladu a úprav obsahu zveřejnit. Příslušné 

informace jsou zveřejňovány také na webových stránkách ČHMÚ138, navíc jsou zde 

zveřejňovány i aktuální informace o naměřených hodnotách ze všech fungujících 

měřících stanic ČHMÚ, společně s daty historickými.  

 

De lege ferenda lze uvažovat o možnosti využívání predikcí smogových situací tak, aby 

byl objem průmyslové výroby regulován ještě před vypuknutím inverze. Tyto predikce 

samozřejmě stojí na kvalitních datech a jejich následné analýze skrze statistické 

modely. V zahraničí se v oblasti získávání dat můžeme setkat s pestrou paletou různých 

řešení doplňkového sběru dat (ať už jde o sensory na lampách v Chicagu139 nebo o 

londýnské holuby140), základem ovšem dále zůstávají stacionární měřící stanice. Pro 

možnost následující analýzy těchto dat lze zmínit, z tuzemských softwarových řešení, 

systém Medard (vyvinutý Ústavem informatiky Akademie věd, určený k předpovědi 

počasí, ale také koncentrace PM10,) či možnost předpovídání proudění vzduchu skrze 

program Windy.141 

 

5.5.3 Nízkoemisní zóny 

Dalším, dlouhodobějším nástrojem, který má obec možnost použít pro regulaci dopravy 

na svém území, je možnost stanovení nízkoemisní zóny podle ustanovení §14 Zákona.   

                                                
138 Adresa těchto webových stránek je : www.portal.chmi.cz 
139 Jde o příklad využívání konceptu Internet of Things (IoT), který má do budoucna nejen v tomto oboru 
velký potenciál. Podle HEINZMANN, David. New sensors will scoop up „big data“ on Chicago. 
Chicago Tribune. [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: <http://articles.chicagotribune.com/2014-06-20/news/ct-big-data-chicago-20140621_1_cell-
phone-data-big-data-sensors/> 
140 Sběr dat pomocí holubů, respektive pomocí malých krabiček na jejích zádech, byl ovšem zejména 
marketingovou akcí (byť ke sběru dat skutečně docházelo), která měla zvýšit podvědomí obyvatel 
Londýna o stavu jejich ovzduší. BRULLIARD, Karin. Pigeons in tiny backpacks are measuring air 
pollution in London. The Washington Post. [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: <https://www.washingtonpost.com/news/animalia/wp/2016/03/16/pigeons-in-tiny-
backpacks-are-measuring-air-pollution-in-london/?utm_term=.038a1464e842/> 
141 Dříve Windyty. 
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Do této zóny mají zákaz vjezdu vozidla jiných než definovaných emisních kategorií. 

Nízkoemisní zóna mohla být před účinností novely č. 369/2016 Sb. vyhlášena toliko ve 

zvláště chráněném území, lázeňském místě či obci, kde došlo k překročení stanovených 

imisních limitů. S účinností od 1.1.2017 takto definované místní omezení bylo zrušeno. 

Vozidla, která mohou do zóny vjet, jsou označována emisní plaketou, eventuálně platí 

výjimky ze zákazu vjezdu, které buď definuje zákon v příloze č. 8 Zákona nebo obec 

svým rozhodnutím.  

Pokud je pro dané území vyhlášena nízkoemisní zóna, mohou být pro případ smogové 

situace stanoveny navíc zvláštní podmínky provozu v této zóně. Ty spočívají v 

dodatečném omezení okruhu emisních kategorií silničních motorových vozidel, kterým 

je dovolen vjezd, po dobu celého trvání smogové situace. Výhodou nízkoemisních zón 

je dlouhodobost jejich působení, která je vhodná zejména pro oblasti, kde dochází 

k opakovaným překračováním imisních limitů vlivem dopravy, zejména v centrech 

velkých měst. Do dne uzavření rukopisu této diplomové práce však nebyla 

v Moravskoslezském kraji (resp. na celém území republiky) vyhlášena ani jedna.142 

S jejich zavedením do budoucna143 se počítá přímo v PZKO Ostrava, kde je zároveň 

zhodnoceno, ve kterých místech by byla realizace rovnou proveditelná144. 

 

5.6 Efektivita právních nástrojů ochrany ovzduší v Moravskoslezském kraji 

Jak bylo výše zmíněno, stav ovzduší v Moravskoslezském kraji je nejen nejhorší 

v rámci České republiky, ale dokonce patří k  dokonce v rámci Evropy.145  I přes 

aplikaci jednotlivých nástrojů právní regulace se situace dlouhodobě příliš nelepší, 

z čehož lze usuzovat, že nástroje právní regulace nejsou efektivní. Právě tuto malou 

efektivitu přijímaných opatření dále dokladuji na konkrétním případě Závodu 12- 

Vysoké pece, provozovatele ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále jen „Závod 12“).  

 

V současné době funguje na území Moravskoslezského kraje celkem 176 zařízení 

spadajících pod režim integrované prevence146 resp. pod režim, kdy povolení samotného 

                                                
142Informace k 30.5.2016, dostupné ze stránek MŽP na adrese : 
http://www.mzp.cz/cz/seznam_vyhlasenych_nez 
143 Průběžně do 31.12.2020. 
144 Jedná se o Bohumín, Orlovou, Ostravu a Třinec. 
145 Viz příloha č.1. 
146Informace dostupné z informačního portálu IPPC na http://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/appliances.xsp# 
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provozu a jeho podmínky jsou vymezeny v integrovaném povolení dle zákona o 

integrované prevenci. Ve vztahu ke sledovanému provozu Závodu 12 bylo vydáno 

integrované povolení č.j. MSK 100367/2007, ze dne 27.6.2007, ve znění změn ze dne 

8.2.2017 (dále jen „integrované povolení“). 

Tento závod se nachází pouhé 2 km od městské části Ostrava-Radvanice, ve které je 

statisticky vykazováno dlouhodobě největší znečištění ovzduší. Protože je vliv 

zmíněného závodu nezpochybnitelný147, rozhodla jsem se k posouzení efektivity 

opatření definovaných v integrovaném povolení zvolit právě Závod 12.  

 

Hned v úvodu posuzování účinnosti opatření v integrovaném povolení Závodu 12 je 

nutno konstatovat, že samotné integrované povolení je třeba vnímat jako opravdu 

komplexní. Týká se jak technických a technologických zařízení provozovaných v rámci 

Závodu 12, která jsou v době vydání integrovaného povolení v provozu, tak zařízení, 

která jsou teprve nově budována, a neopomíjí ani zařízení, jejichž provoz byl či v blízké 

době bude ukončen. Komplexita je podtržena faktem, že integrované povolení pokrývá 

všechny složky životního prostředí, respektive všechny oblasti, u kterých hrozí riziko 

možného znečištění a tím následně i ohrožení zdraví člověka. Upravuje oblast ochrany 

nejen ovzduší, ale i vody, hluku, vibrací, neionizujícího záření, a definuje podmínky při 

nakládání s odpady. 

 

Zároveň množství jednotlivých technických a technologických jednotek provozovaných 

v Závodě 12 je poměrně velké a různorodé (některé spadají pod přílohu č. 1148 zákona o 

integrované prevenci, některé jsou mimo rámec této přílohy149). 

 

V době vydání integrovaného povolení splňovaly hodnoty emisí zdrojů znečišťování 

ovzduší Závodu 12 sice zákonné požadavky, nicméně emisní parametry nedosahovaly 

doporučených hodnot v dokumentech BREF150. Tato skutečnost byla důvodem pro 

                                                
147 Jak je doloženo mj. v Přílohách č. 3,4 a 5 této práce. 
148 Např. spékací pásy či vysoké pece. 
149 Např. ohřívače vzduchu a rozmrazovací haly. 
150 Jako BREF (Best Available Technique Reference Document) jsou označovány referenční dokumenty o 
nejlepších dostupných technikách. Podle definice § 2 písm. j) zákona o integrované prevence se jedná o; 
„dokument, jenž je výsledkem výměny informací uspořádané na úrovni Evropské unie podle čl. 13 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, je vypracován pro určené činnosti a popisuje 
zejména použité techniky, současné úrovně emisí a spotřeby, zvažované techniky pro určení nejlepších 
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stanovení přísnějších emisních limitů se současným stanovením emisních stropů 

v rámci integrovaného povolení ze strany krajského úřadu. 

Při vydání integrovaného povolení bylo požadováno postupné zavedení nejlepších 

dostupných technik, a to nejpozději k 1.1.2010. 

Samotnou motivaci jak pro stanovení přísnějších emisních limitů, tak emisních stropů 

výstižně zdůvodnilo Statutární město Ostrava, coby účastník správního řízení „… na 

území ovlivněném emisemi z průmyslového komplexu ArcelorMittal Ostrava byl na 

měřící stanici překročen v roce 2006 denní imisní limit pro PM10 187 krát.“151 Bylo to 

právě statutární město Ostrava, které také trvalo od počátku na zpřísnění (do té doby 

platných) emisních limitů pro TZL a to ze 100 mg/m3 na hodnotu 50 mg/m3. Tomuto 

požadavku sice bylo nakonec v integrovaném povolení vyhověno, ale s účinností až od 

1.1.2010 

 

Co do ochrany ovzduší, integrované povolení stanovuje vedle emisních limitů a 

emisních stropů152 také zvláštní podmínky provozu pro stacionární zdroje provozované 

v rámci zařízení Závodu 12 při vyhlášení smogové situace, tj. při překročení jedné 

z regulačních prahových hodnot pro PM10, SO2 a NO2. Při vyhlášení smogové situace 

jsou stanoveny intervaly kontroly provozovaných technologických celků a všech 

zařízení na snižování emisí, s četností min. 1krát za 4 hodiny. Pro případ zjištění 

jakýkoliv netěsností, závad, či zvýšené prašnosti je uložena povinnost provozovateli 

tohoto zdroje zjednat nápravu. Některé závady na zařízeních jsou blíže popsány (např. 

výpadek tkaninového filtru) a náprava je z technicko-technologického hlediska popsána 

konkrétněji.  

 

Mám za to, že i přes celkovou komplexnost vydaného integrovaného povolení pro 

Závod 12 jsou v oblasti ochrany ovzduší stanovené podmínky v praxi málo účinné, což 
                                                                                                                                          
dostupných technik, jakož i závěry o nejlepších dostupných technikách a jakékoli nově vznikající 
techniky, se zvláštním přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 3 k tomuto zákonu.“. V tomto 
konkrétním případě nebyly splněny hodnoty pro TZL, těžké kovy, PCDD (polychlorované dibenzo-p-
dioxiny) a PCDF (polychlorované dibenzofurany). 
151 Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Integrované povolení pro Závod 12  Vysoké 
Pece [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: <http://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/$pid/MZPXXFN2QPXC>  
152 Jsou stanoveny emisní stropy za kalendářní rok pro TZL152, SO2 a NOx. Emisní strop pro TZL je 
stanoven na 450 t/rok, ale jako kompenzační opatření je stanoveno jeho snížení na 440 t/rok od uvedení 
do provozu stavby zdroje „Komplexní změna kontinuálního odlévání oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s.“. 
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dokládám dále. Dané integrované povolení bylo již celkem 37krát změněno, poslední 

změněné znění je v platnosti od 3.3.2017. Plnění všech povinností a podmínek, 

stanovených v integrovaném povolení provozovateli stacionárních zdrojů znečištění, 

bylo již celkem 9krát kontrolováno příslušnými orgány státní správy (Českou inspekcí 

životního prostředí-oblastním inspektorátem Ostrava).153 Ve všech případech kontrolní 

orgány konstatovaly, že předmětná zařízení jsou provozována v souladu s podmínkami 

stanovenými v integrovaném povolení. V kontrastu s výše popsaným stavem stojí 

skutečnost, že imisní situace v blízkém okolí Závodu 12 (tedy v městské části Ostrava- 

Radvanice) nejeví známky výrazného zlepšení a zůstává nadále, i přes přijatá a 

opakovaně kontrolovaná opatření v integrovaném povolení, jednou z nejhorších, a to 

nejen v ČR.  

 

Podle analýzy PZKO pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (vydaného 

v dubnu roku 2016) pracujícího s daty ČHMÚ, patří sledovaný Závod 12 i v současnosti 

mezi přední znečišťovatele ovzduší u látek TZL, PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu.154 Tento 

program přímo také doporučuje akce, které by měly být provedeny155 (např. by mělo 

dojít k odprášení výklopníků a modernizaci systému odprášení spékacích pásů).  

 

Jsou-li při provozování Závodu 12 dodržovány podmínky stanovené v integrovaném 

povolení, a zároveň je imisní situace stále velmi špatná, pak se vytváří široký prostor 

k úvahám o reálném dopadu těchto opatření.  

Možnou cestou se jeví být zpřísnění stanovených emisních limitů. Dalším možným 

krokem pak je stanovení přísnějších podmínek pro provozování stacionárních zdrojů 

znečišťování v Moravskoslezském kraji.  

Otázkou je, zda by v námi sledovaném případě měla pozitivní dopad konkretizace 

povinnosti „bude zjednána náprava“156, která je definovaná v integrovaném povolení 

pro Závod 12 v období vyhlášené smogové situace, kdy v provozu byly zjištěny 

                                                
153 Jednotlivé zprávy o kontrole jsou k dispozici na: 
 http://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/%24pid/MZPR98EJ2S8U 
154 Viz přílohy 3 a 5. 
155 Účinnost navrhovaných a zaváděných opatření lze demonstrovat na modernizaci odprášení Vysoké 
pece v tomto závodu, které přineslo (v roce 2011) významný meziroční pokles emisí TZL o 39 %. 
156 Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Integrované povolení pro Závod 12-  Vysoké 
Pece [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: <http://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/$pid/MZPXXFN2QPXC> 
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netěsnosti, závady či zvýšená prašnost. Poměrně vágní ustanovení na jednu stranu 

umožňuje flexibilitu při řešení předem neočekávaných situací při provozu, na druhou 

stranu je na místě legitimní obava, že přijatá opatření ze strany provozovatele 

zjednávajícího nápravu může být pouze formální nebo záměrně málo účinná, avšak 

z hlediska provozovatele zdroje znečišťování ekonomicky výhodnější.  

 

Úvahou nad tím, jakým způsobem a kterými právními prostředky by bylo v budoucnu 

možné stát, resp. dotčené orgány státní správy, přimět k většímu úsilí, a tedy k 

efektivnějšímu využívání všech právních nástrojů ochrany ovzduší, s akcentem na 

Moravskoslezský kraj, se zabývám v následující části této diplomové práce. 
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6 Možnost uplatnění lidskoprávního přístupu při řešení 

situace v Moravskoslezském kraji  

 

Dlouhodobý stav ovzduší v Moravskoslezském kraji a výsledky studií, které zkoumají 

přímé dopady stavu zdejšího ovzduší na zdraví obyvatel, jasně ukazují, že efektivita, 

respektive praktická aplikace, právních nástrojů regulace ovzduší je nedostatečná. 

Největší díl odpovědnosti za zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji leží na 

dotčených orgánech státní správy, respektive státu.  

Vedle toho však také obyvatelé Moravskoslezského kraje mají možnosti a právní 

prostředky, kterými lze přimět stát k většímu úsilí tak, aby jeho opatření v této oblasti 

byla účinnější než doposud. 

 

V další části své práce rozebírám dvě soudní řízení, která se vztahují k tématu stavu 

ovzduší v Moravskoslezském kraji, respektive jejich věcnou podstatu. Následně se pak 

zabývám teoretickými východisky práva na příznivé životní prostředí, a to s akcentem 

na možnosti uplatnění lidskoprávního přístupu v ochraně ovzduší. 

 

6.1 Vybrané soudní spory v oblasti stavu ovzduší Moravskoslezského kraje jako 

základ pro aplikaci lidskoprávního přístupu 

 

V rámci níže analyzovaných soudních řízení je v této diplomové práci kladen důraz na 

právní úvahy soudů ve vztahu ke dvěma klíčovým oblastem. První mnou sledovanou 

oblastí je otázka vypořádání se s důkazní situací, tedy potvrzení či vyvrácení 

argumentace žalujících stran (Statutárního města Ostrava a obyvatelky městské části 

Ostrava-Radvanice), že stav ovzduší v Moravskoslezském kraji je dlouhodobě špatný.  

Druhou oblastí, která je centrem zájmu této práce, je řešení otázky příčinné souvislosti 

mezi tímto špatným stavem ovzduší v Moravskoslezském kraji a jeho negativními 

dopady na zdraví a kvalitu života tamních obyvatel.  

Oba z uváděných soudních případů ukazují, že uplatnění lidskoprávního přístupu může 

představovat jednu z cest vedoucích k většímu úsilí státu při řešení otázky špatného 

ovzduší v Moravskoslezském kraji. 
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6.1.1 Žaloba statutárního města Ostrava 

Dne 21.5.2010 podalo Statutární město Ostrava (dále také „město Ostrava“) u 

Městského soudu v Praze správní žalobu proti vládě České republiky, Ministerstvu 

životního prostředí a Ministerstvu dopravy, ve které se město domáhalo ochrany před 

nezákonným zásahem žalovaných stran.157 Město Ostrava se v žalobě domáhalo 

rozhodnutí, které by zakazovalo žalovaným stranám pokračovat v porušování práva 

města Ostravy na příznivé životní prostředí, spočívajícím v nedostatečné a neefektivní 

ochraně ovzduší tím, že jsou v územní působnosti města Ostrava překračovány imisní a 

emisní limity látek znečišťujících ovzduší stanovené směrnicí Evropského parlamentu a 

Rady 2008/50/ES ze dne 21.5.2008 a dalšími právními předpisy. Město mimo jiné 

poukazovalo na nesprávnou implementaci unijního práva do práva vnitrostátního, 

zejména ve fázi praktického provádění tím, že nebyl vytvořen funkční a efektivní 

systém vedoucí k dodržování imisních limitů látek znečišťujících ovzduší v územní 

působnosti města Ostrava.158 

 

Ze strany České republiky není, dle města Ostravy, stále zajištěno, aby úrovně 

znečištění uvedenými látkami (oxidem siřičitým, PM10, olovem a oxidem uhelnatým) 

nepřekračovaly v územní působnosti Ostravy předepsané mezní hodnoty. Odpovědnost 

České republiky považuje v tomto případě Město Ostrava za objektivní a absolutní 

(tedy jde o tzv. odpovědnost za výsledek). Město Ostrava argumentovalo tím, že kroky 

přijaté a systém vytvořený státem za účelem dosažení výše uvedeného není efektivní, 

přičemž efektivitou rozumí takový systém, který má preventivní i nápravné účinky 

v tom smyslu, aby byl skutečný výsledek realizován v praxi takovým způsobem, který 

nebude mít vliv na lidské zdraví nebo životní prostředí. Jelikož dle názoru města 

Ostravy je prokázáno, že imisní limity znečišťujících látek jsou v jeho územní 

působnosti opakovaně a výrazným způsobem překračovány, pak systém vedoucí 

k dodržování těchto limitů není prokazatelně funkční.159 

 

                                                
157 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18.10.2013, č.j. 3 A 54/2010- 233. 
158  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.11.2014, č.j. 6 As 1/2014 – 30. 
159 Tamtéž. 
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Městský soud v Praze dne 18.10.2013 rozhodl, že žaloba města Ostrava na ochranu před 

nezákonným zásahem vlády České republiky, Ministerstva životního prostředí a 

Ministerstva dopravy se zamítá.160 

 

V odůvodnění svého rozsudku řešil Městský soud v Praze mimo jiné ony dvě oblasti, 

které jsou pro navazující úvahy v rámci této diplomové práce významné, totiž otázku 

aktuálního stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji (z pohledu jednoznačného 

prokázání překračování stanovených limitů znečišťujících látek v ovzduší) a rovněž 

otázku případné odpovědnosti (vlády České republiky a zmíněných ministerstev) za 

závadný stav v oblasti stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji.161 

 

Městský soud v Praze vzal za jednoznačně prokázané, že v územní působnosti města 

Ostravy jsou překračovány limity znečišťujících látek v ovzduší, stanovené právními 

předpisy. Zároveň Městský soud v Praze konstatoval, že město Ostrava neprokázalo, že 

žalované strany se dopouštějí nezákonné nečinnosti, a že mezi takovouto případně 

existující nezákonnou nečinností (omisivním jednáním) a prokázaným nezákonným 

následkem existuje stav příčinné souvislosti. Pokud totiž i ostatní správní orgány (mimo 

žalovaných) rovněž zanedbávají své povinnosti v této oblasti, bude město Ostrava 

obtížně prokazovat, že právě jím označené a žalované správní orgány tento protiprávní 

stav (překračování limitů znečišťujících látek v ovzduší) způsobují.162 

 

Proti zamítavému rozsudku Městského soudu v Praze podalo dne 2.1.2014 město 

Ostrava kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. 

 

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 14.11.2014 tuto kasační stížnost zamítl 

s odůvodněním, které se ve dvou sledovaných oblastech promítá následovně: 

 

Rovněž Nejvyšší správní soud vzal za prokázané, že protiprávní stav spočívající 

v porušování stanovených limitů znečištění existuje. Nezákonný následek je tudíž 

nezpochybnitelný. Soud konstatoval, že je obecně známou skutečností, že stav ovzduší 
                                                
160 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18.10.2013, č.j. 3 A 54/2010- 233 
161 Tamtéž. 
162 Tamtéž. 
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na Ostravsku není příznivý, a to v důsledku řady příčin (dle jeho názoru měl na mysli 

tuto skutečnost i zákonodárce při přijímání nové právní úpravy ochrany ovzduší, neboť 

v důvodové zprávě navrhovatele tohoto zákona je uvedeno, že „k nejvíce znečištěným 

oblastem v rámci ČR patří oblast Ostravska a Karvinska v Moravskoslezském kraji. Zde 

dochází díky vysoké kumulaci velkého množství zdrojů (průmyslových, lokálních i 

dopravy) trvale k překračování jak krátkodobých, tak ročních imisních a cílových 

imisních limitů pro řadu znečišťujících látek. Rovněž v kontextu celé Evropy se jedná o 

jednu z oblastí s nejvyššími úrovněmi znečištění ovzduší.“163 

Tento protiprávní stav však dle soudu nelze přičítat pouze žalovaným orgánům státní 

správy, neboť je to v rozporu s nastíněnou komplexitou příčin stavu věci.  

 

Rovněž Nejvyšší správní soud dále přisvědčil stanovisku Městského soud v Praze, že 

z provedených důkazů nevyplynulo, že by protiprávní stav (trvalé překračování 

imisních limitů látek znečišťující ovzduší Moravskoslezského kraje) vznikl v důsledku 

tvrzeného omisivního jednání žalovaných orgánů státní správy. Stav znečištění ovzduší 

je dle jeho názoru i výsledkem dalších externích faktorů (např. proudění vzduchu, 

inverze apod.), které ve výsledku nemohou žalované orgány státní správy přímo 

ovlivnit. 164 

 

6.1.2 Žaloba obyvatelky městské části Ostrava-Radvanice 

Ve druhém soudním případu podala dne 21.10.2015 u Obvodního soudu pro Prahu 10 

civilní žalobu fyzická osoba (obyvatelka městské části Ostrava-Radvanice) proti České 

republice - Ministerstvu životního prostředí coby žalované, ve které se domáhala 

zaplacení nemajetkové újmy ve výši jednoho milionu korun z důvodu, že na území 

Městského obvodu Ostrava – Radvanice, ve kterém žalobkyně žije, jsou dlouhodobě a 

výrazně překračovány hodnoty imisních limitů pro částice polétavého prachu a 

benzoapyrenu165. Žalobkyně se nároku domáhala z titulu nesprávného úředního 

postupu, jež dle jejího názoru spočíval zejména v nevydání akčního plánu dle zákona o 

ochraně ovzduší a nevydání Programu pro zlepšování kvality ovzduší dle zákona pro 

                                                
163 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.11.2014, č.j. 6 As 1/2014 – 30. 
164 Tamtéž. 
165 Rozsudek Obvodního soudu pro Praha 10, ze dne 12. 8. 2016 č.j. 6C 328/2015 – 98. 
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aglomeraci Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek, přičemž vycházela při tomto svém nároku 

z rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 127/2014-32 a rozhodnutí Krajského 

soudu v Ostravě č.j. 22 A 182/2011-93, v němž soud shledal, že nevypracovaní a 

nevydání akčního plánu obsahujícího přehled krátkodobých opatření k ochraně ovzduší, 

bylo nezákonným zásahem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do práva 

žalobkyně. 

 

Žalobkyně ve svém návrhu tvrdila, že nemajetková újma, která jí byla způsobena, 

spočívá ve stresu, obavách a celkově zhoršené kvalitě života související s nezákonným 

stavem znečištění ovzduší a sekundárně též v nepřiměřené délce procesu přijímání 

akčního plánu, respektive Programu zlepšování kvality ovzduší. Za nesprávný úřední 

postup příslušných orgánů považovala fakt, že nebyly vydány dva konkrétní, zákonem 

předpokládané akty a nebyla též přijata účinná opatření ke zlepšení kvality ovzduší 

v místě bydliště žalobkyně.166 

 

Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl svým rozsudkem v této věci tak, že žalobu 

s návrhem na úhradu nemajetkové újmy ve výši 1 mil. Kč zamítl.167  

 

K právním otázkám sledovaným v této práci se soud ve svém odůvodnění rozsudku 

vyjádřil obdobně, jako správní soudy v případě žaloby města Ostrava.  Konstatoval, že 

v souzeném případě není pochyb o tom, že stav ovzduší na Ostravsku není dlouhodobě 

příznivý a imisní limity jsou rovněž dlouhodobě překračovány. Tedy takový stav 

existuje, nicméně je tomu tak v důsledku řady příčin. Snaha žalobkyně přičítat vznik 

uvedeného protiprávního stavu pouze žalované straně je, podle soudu, v rozporu 

s komplexititiou příčin stavu věci. Stav znečištění ovzduší je výsledkem také dalších 

externích faktorů, které ve svém důsledku nemůže žalovaná strana ovlivnit. 

 

Žalobkyně tvrdila, že k nemajetkové újmě došlo v přímé souvislosti s nečinností 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, spočívající v nevydání akčního plánu, 

obsahujícího přehled krátkodobých opatření k ochraně ovzduší, podle platného zákona o 

                                                
166 Tamtéž. 
167 Tamtéž. 
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ochraně ovzduší pro území Ostrava-Radvanice a Bártovice, jakož i nečinnosti žalované 

strany, spočívající v nevydání Programu zlepšování kvality ovzduší dle platného 

zákona. 

 

Ovšem v daném případě soud usuzuje, že žalobkyni, která kromě stresu a duševní 

nepohody neuvádí žádné další (závažné) zdravotní obtíže, nebyla způsobena větší, než 

jen „pouhá duševní nepohoda běžně spojená s bydlením v jiných velkých a 

průmyslových aglomeracích, kde obecně bývá zhoršená kvalita ovzduší, vyšší množství 

prachu (…), což však na druhou stranu přináší výhody v podobě lepších pracovních 

příležitostí (…), dobrého dopravního spojení, přístupu ke vzdělání, (…) a řady jiných 

výhod“.168 Domnívám se, že v této úvaze soudu dochází ke zaměnění dvou hledisek; na 

jedné straně je opravdu jasné, že rozumný člověk neočekává ve městě kvalitu ovzduší 

stejnou, jako v např. v národních parcích, na druhé straně rozhodně nelze tvrdit, že by 

měl rozumný člověk předpokládat, že v Ostravě (či obecně v jakémkoliv městě) bude 

znečištění ovzduší přesahovat míru stanovenou zákonem. Naopak, možnost legitimně 

očekávat, že právo bude dodržováno bez výjimek je jedním ze základních stavebních 

kamenů práva.  

 

Příčinnou souvislost považuje soud za samozřejmou součást každé úvahy o porušení 

práva. Kauzalita mezi příčinou a následkem je tehdy, pokud by následek bez příčiny 

nenastal. Z hlediska české občanskoprávní teorie je však větší důraz kladen na teorii 

adekvátní příčinné souvislosti. Podle této teorie je příčinná souvislost daná tehdy, 

jestliže je škoda podle obecné povahy obvyklého chodu věci a zkušeností adekvátním 

důsledkem protiprávního úkonu nebo škodní události. Současně se musí prokázat, že 

škoda by nebyla nastala bez této příčiny. Příčinná souvislost se v této věci 

nepředpokládá, nýbrž musí být prokázána. Nemajetkovou újmu by nebylo zapotřebí 

dokazovat pouze v situacích, kdy je zjevné, že by stejnou újmu utrpěla jakákoliv osoba, 

která by byla danou skutečností postižena a šlo by tedy o notorietu, kterou dokazovat 

netřeba.169  

                                                
168 Tamtéž. 
169 Např. rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 30 Cdo 2555/2010 
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V souzeném případě soud konstatoval, že stav ovzduší na Ostravsku je sice obecně 

známou skutečností, avšak není notorietou, že každý člověk, který žije na Ostravsku, by 

trpěl stresem a obavami, jak tvrdí žalobkyně.170 

 

Proti výše uvedenému rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 12.8.2016 

podala žalobkyně odvolání, přičemž Městský soud v Praze rozsudek soudu prvního 

stupně potvrdil.171 Ve svém odůvodnění Městský soud v Praze, jako soud odvolací, 

zdůraznil, že žalobkyně má právo na náhradu nemajetkové újmy toliko za uvedenou 

nečinnost státu, nikoliv však za samotný špatný stav životního prostředí, který způsobili 

a způsobují svým chováním jednotliví znečišťovatelé. Odvolací soud proto uzavírá, že 

by v tomto řízení muselo být prokázáno, že nevydání příslušných zákonem 

předpokládaných obecných opatření má vliv na stav životního prostředí, a to na stav 

ovzduší se zhoršující se tendencí, a tato zhoršující se tendence způsobuje v osobní sféře 

žalobkyně nemajetkovou újmu. Samotné nevydání akčního plánu a Programu 

zlepšování kvality ovzduší tak podle soudu nemůže v osobnostní sféře žalobkyně 

žádnou nemajetkovou újmu způsobit. Nad to pak tvrzenou újmu musí žalobkyně 

bezpodmínečně prokázat, což se vzhledem k jejímu aktuálně dobrému zdravotnímu 

stavu, žalobkyni nepodařilo.172 

6.1.3 Shrnutí dosavadní soudní praxe v České republice 

Z výše uvedených soudních případů lze vyvodit závěry dosavadní soudní praxe v České 

republice ve vztahu ke stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Jak prvoinstanční, tak 

odvolací soudy shodně uznávají existenci porušování, respektive překračování 

stanovených limitů znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Z dlouhodobého 

překračování stanovených limitů znečištění ovzduší vzniklý protiprávní stav však dle 

názoru soudů nelze přičítat pouze některým orgánům státní správy (ve sledovaných 

případech šlo vedle vlády ČR také o Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo 

dopravy), neboť tento stav je výsledkem působení celé řady různých faktorů. Mezi tyto 

faktory řadíme nejen samotné znečišťovatele ovzduší v Moravskoslezském kraji 

(doprava, lokální topeniště apod.), ale také faktory, které orgány státní správy, 

                                                
170 Rozsudek Obvodního soudu pro Praha 10, ze dne 12. 8. 2016 č.j. 6C 328/2015 - 98 
171 Rozsudek Městského soudu v Praze, ze dne 22.11. 2016, č.j. 51Co 329/2016 - 147 
172 Tamtéž. 
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respektive stát, svou činností ovlivnit nemohou (proudění vzduchu, inverze apod.).  

Špatný stav ovzduší v Moravskoslezském kraji je tak sice soudně konstatován, ale dle 

názoru soudů jej nelze přičítat jednomu či několika konkrétním subjektům.173 

Neexistuje tedy, respektive nedá se prokázat, příčinná souvislost mezi jednáním orgánů 

státu a škodlivým následkem v podobě překračování imisních limitů. Dalším 

problémem je pak prokazování příčinné souvislosti mezi tímto stavem a negativními 

dopady na kvalitu života či lidské zdraví174, kterou tak bude v každém jednotlivém 

případě třeba dokazovat.  

 

Vzhledem k faktu, že na lidské zdraví působí a jeho stav jak krátkodobě, tak 

dlouhodobě ovlivňuje celá řada různých faktorů (špatný stav ovzduší je pouze jedním 

z nich) považuji právě prokazování kauzality za jeden z hlavních problémů úspěšnosti 

žalob tohoto charakteru. Hlavním smyslem by vedle odškodnění postižených jedinců, 

v našem případě obyvatel Moravskoslezského kraje, mělo být především přimět 

k většímu úsilí stát, respektive orgány státní správy; přijmout a realizovat taková 

konkrétní opatření, jež by tvořila funkční a efektivní systém, který by zaručil 

dodržování všech zákonem stanovených limitů. Uplatnění lidskoprávního přístupu se 

jeví jako jedna z možných cest řešení. 

 

6.2 Právo na příznivé životní prostředí z teoretického hlediska 

Právo na životní prostředí jako takové je jen obtížně právně uchopitelné a o jeho 

přesném vymezení panují spory.  

6.2.1 Obecně 

Z teoretického hlediska je koncepcí práva na životní prostředí několik, může jít 

například o koncept práva na „zelenou správu“, práva na ochranu životního prostředí 

jako souhrnu procesních práv, práva na udržitelný rozvoj nebo práva na životní 

                                                
173 „Městský soud shledává, že pokud ostatní správní orgány zanedbávají své povinnosti (respektive 
neprokážou, že své povinnosti důsledně plní), bude stěžovatel obtížně prokazovat, že právě jim označené 
správní orgány – žalovaní a) ,b) a c) – způsobují nezákonné překračování limitů znečišťujících látek 
v ovzduší na území stěžovatele“. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18.10.2013, č.j. 3 A 54/2010- 
233 
174Žalobkyně z městské části Ostrava-Radvanice argumentovala sníženou kvalitou života, respektive 
požadovala mimo jiné odškodnění za „život ve stresu“.  
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prostředí jako rozšíření práva na život.175 Zásadní otázkou je pak sporný 

antropocentrický charakter tohoto práva. Zatímco historicky převažující panský vztah 

vůči přírodě je filosoficky v souladu s antropocentricky formulovanými základními 

lidskými právy, ekocentrické pojetí vytváří nové, ekologické omezení ostatních 

lidských práv. Rozpor mezi antropocentristickým a ekocentristickým pojetím stojí 

v podstatě na otázce, jestli je cílem ochrany přírody nakonec opět pouze uspokojení 

člověka (tedy člověk např. limituje kácení lesů proto, aby měl dostatek dřeva i do 

budoucna), nebo zda-li je příroda jako taková hodnotná (a tedy má být chráněna, les 

nemá být vymýcen i kdyby žádný bezprostřední okamžitý užitek nepřinášel) i bez 

případné užitečnosti pro člověka. Z širšího hlediska souvisí tento koncepční rozpor také 

s tím, jak sám sebe vnímá člověk, jestli jako pána přírody (antropocentrický přístup 

provázející lidstvo již od dob Eposu o Gilgamešovi) nebo jako součást přírody (toto 

holistické uvažování se začíná prosazovat až ve 20. století, a to na příklad v hypotéze 

Gaia Jamese Lovelocka nebo ve formulaci Leopoldova principu ekosystémové 

etiky176).177178  Dalším sporným bodem je kategorizace do systému tří generací lidských 

práv. Někteří autoři (např. Blahož)179 rozlišují generace čtyři, původní rozdělení Vašáka 

počítá s třemi generaci lidských práv, odvozenými od tří hesel Velké francouzské 

revoluce (liberté, égalité, fraternité), jiní autoři pak zdůrazňují vzájemnou propojenost 

lidských práv a dělení do generací jako takové odmítají.180 Právo na životní prostředí 

tak je různými teoretiky řazeno do třetí, druhé i první generace lidských práv.181 

Jednotlivé generace se liší převažujícím typem závazku pro stát i svojí jednotlivou 

vnitřní koncepcí.  

                                                
175 MÜLLEROVÁ, Hana. Právo na životní prostředí: Teoretické aspekty. Praha: Ústav státu a práva AV 
ČR, 2015,  s. 21-25 ISBN 978-80-87439-21-1 
176 „Určitá věc je správná, když směřuje k zachování celistvosti, stability a krásy biotického společenství. 
Směřuje-li jinam, je špatná“.  Podle VYHNÁNEK, Aleš. Ochrana životního prostředí v judikatuře 
Evropského soudu pro lidská práva. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. 
Právnická fakulta. Katedra práva životního prostředí. Vedoucí práce Karolina ŽÁKOVSKÁ 
177 PAVLÍČEK, Václav a Helena HOFMANNOVÁ. Občanská a lidská práva v současné době. Praha: 
Auditorium, 2014, s. 64 ISBN 978-80-87284-51-3. 
178 SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla: po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční 
krizi. 2. vyd. Praha: 65. pole, 2012, s. 35-61 ISBN 978-80-87506-10-3. 
179 MÜLLEROVÁ, Hana. Právo na životní prostředí: Teoretické aspekty. Praha: Ústav státu a práva AV 
ČR, 2015,  s. 38 ISBN 978-80-87439-21-1 
180 PAVLÍČEK, Václav a Helena HOFMANNOVÁ. Občanská a lidská práva v současné době. Praha: 
Auditorium, 2014, s. 64 ISBN 978-80-87284-51-3. 
181 MÜLLEROVÁ, Hana. Právo na životní prostředí: Teoretické aspekty. Praha: Ústav státu a práva AV 
ČR, 2015, s. 72-73 ISBN 978-80-87439-21-1 
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6.2.2 Ústavní úroveň 

Na ústavní úrovni se odkazy na životní prostředí začínají objevovat až v šedesátých, 

respektive sedmdesátých letech182 dvacátého století. V sedmdesátých letech pak 

Švýcarsko (1971), Portugalsko (1976) a Španělsko (1978) přijímají ústavy s širokým 

pojetím ochrany životního prostředí. 183Přestože se bezprostřední důvody pro přijetí 

ústavní ochrany práva na životní prostředí v jednotlivých zemích mírně lišily (ve 

Švýcarsku to byl veřejný tlak, petice a následné referendum, ve Francii zase snaha 

politických špiček, zejména prezidenta Chiraca), celkový trend je zřejmý; zatímco 

bezprostředně po druhé světové válce na ústavní úrovni nebylo životní prostředí 

chráněno v žádné zemi, dnes více než tři čtvrtiny ústav obsahují explicitní formulaci 

práva na příznivé (adjektiva se ovšem různí) životní prostředí, případně formulaci 

odpovědnosti vzhledem k životnímu prostředí. Jen v roce 1992, kdy se konala 

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, přijalo šestnáct zemí do své ústavy 

novou formulaci týkající se práva životního prostředí.184 Mezi čtyřiceti státy OSN, které 

na ústavní úrovni podobnou formulaci nemají, jsou zastoupeny zejména státy 

s angloamerickou právní kulturou (jen tři z dvaceti tří států s angloamerickou právní 

kulturou mají na ústavní úrovni toto nebo obdobné právo zakotveno, naopak státy či 

provincie se smíšenou právní kulturou ochranu životního prostředí na ústavní úrovni 

zakotvenu mají).185  

Ovšem i přes četné uznání práva na životní prostředí v národních ústavách existují 

zásadní rozdíly v koncepci toho práva. Zatímco česká Listina základních práv a svobod 

uznává právo na „příznivé životní prostředí“, v ústavách dalších států nalezneme desítky 

různých adjektiv. 186187188 

 

                                                
182 Specifickou úpravu obsahovala i italská ústava z roku 1948 a ústava Madagaskaru z roku 1959. Podle 
BOYD, David R. The right to a healthy environment: revitalizing Canada's constitution. Vancouver: 
UBC Press, c2012,s. 57 ISBN 9780774824132 
183 Tamtéž, s.57 a násl. 
184 Tamtéž, s. 88. 
185 Tamtéž, s. 92. 
186 Tamtéž, s. 96. 
187 BOSSELMANN, Klaus. Environemntal Justice and Legal Process [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: <http://www.ais.up.ac.za/health/blocks/HET870/Fundamentalprinciples.pdf> 
188 MÜLLEROVÁ, Hana. Právo na životní prostředí: Teoretické aspekty. Praha: Ústav státu a práva AV 
ČR, 2015, s. 12 ISBN 978-80-87439-21-1 
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Všechna základní práva a svobody (byť jsou obecně nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné) jsou z podstaty omezitelné. Rozlišujeme trojí způsob 

omezení základních lidských práv v českém právním řádě: omezení přímo Listinou, 

zákonem za splnění podmínek Listiny a omezení v případě kolize s jiným základním 

právem.189 V některých státech s omezenými finančními prostředky můžou být 

hospodářská a sociální práva explicitně navázána na jeho ekonomickou situaci a 

schopnost je plnit, jak je tomu například v ústavě Turecka, kdy toto stanovuje článek 

65.190  

 

Systematicky můžeme dále rozlišit, na jakém místě ústava právo na životní prostředí 

zmiňuje. Zatímco padesát osm ústav právo na příznivé (nebo obdobné adjektivum, jak 

již bylo zmíněno) životní prostředí řadí k základním lidským právům, v sedmnácti 

ústavách nalezneme toto právo společně s hospodářskými, sociálními a kulturními 

právy, v jedenácti ústavách v obecných částech ústavy a ve třech je zmínka pouze 

v preambuli. 191 Nejproblematičtější je z hlediska závaznosti samozřejmě uvedení pouze 

v preambuli.   

 

6.2.3 Mezinárodní úroveň 

Právo na životní prostředí se z mezinárodního hlediska řadí mezi tak zvaná „nová 

práva“, tedy o koncepty, které na uznání závaznosti ze strany mezinárodního 

společenství ještě čekají, respektive na toto uznání aspirují; to samozřejmě neznamená, 

že by mezinárodní společenství neuznávalo naléhavost ochrany životního prostředí. 

Výrazným momentem v tomto ohledu, kdy byla nejpřesvědčivěji deklarována nutnost 

ochrany životního prostředí, je Konference OSN o lidském životním prostředí ve 

Stockholmu (odtud známý název Stockholmská konference), která byla zahájena 5. 

června 1972.192193 Heslo konference bylo výstižné a poukázalo na nutnost ochrany 

                                                
189 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. 3. vydání, Praha: Aleš Čeněk, s. 142. ISBN 
8073805642. 
190 BOYD, David R. The right to a healthy environment: revitalizing Canada's constitution. Vancouver: 
UBC Press, c2012,s. 96 ISBN 9780774824132 
191 Tamtéž, s. 98. 
192 Tedy na dnešní Mezinárodní den životního prostředí. 
193 MOLDAN, Bedřich. Podmaněná planeta. Druhé, rozšířené a upravené vydání. Praha: Univerzita 
Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015, s. 327 ISBN 978-80-246-2999-5. 
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životního prostředí: „Pouze jedna Země“. „Nová práva“ se mimo jiné vyznačují svojí 

dynamikou, můžeme tak uvést například iniciativy rozvojových zemí, zejména Bolívie, 

které prosazují mezinárodní uznání práva na přístup k čisté vodě.194 

 

Mezinárodněprávní neuznání práva na životní prostředí pramení mimo jiné z nejasností 

ohledně obsahu a obecně koncepčních obtíží s vymezením tohoto práva. Problematické 

je ku příkladu zařazení mezi jednotlivé generací lidských práv, určení nositelů práva 

(jenom fyzické nebo i právnické osoby?), a nakonec i přesného obsahu.195  

Zatímco na mezinárodním poli právo na životní prostředí per se čeká na své uznání, 

v národních ústavách je toto právo velice často otisknuto, jak bylo ilustrováno 

v předcházející části.196 

 

 

6.3 Možnosti právní ochrany z pohledu lidskoprávního přístupu 

Vzhledem k závažným koncepčním nejasnostem ohledně samostatného práva na životní 

prostředí, respektive vzhledem k nedostatku konsensu ohledně obsahu, nositelů a 

procesní ochrany tohoto práva, a zejména pak vzhledem k závažnosti dopadu na zdraví 

obyvatelstva v Moravskoslezském kraji, se pro lidskoprávní přístup k řešení situace 

nejlépe hodí zahrnutí práva na životní prostředí pod právo na život. Právo na život 

v tomto pojetí nezahrnuje pouze „holé právo na život“ (jak je tomu v rozvojových 

zemích), ale zahrnuje také právo na zdraví, jehož obsahem je vzhledem k objektivnímu 

vlivu na lidské zdraví také příznivé životní prostředí.197  

 

6.3.1 Lidskoprávní přístup v České republice 

Linie uvažování je v tomto případě následující: česká Listina základních práv a svobod 

garantuje právo na příznivé životní prostředí a tím zaručuje jeho ochranu (čl. 35 odst. 

1), zároveň ale předpokládá jistou míru znečišťování, a to zejména ve formulaci čl. 35 

                                                
194 MOSS, Daniel. At Last, a Human Right to Water, yes!magazine [online]. [cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: <http://www.yesmagazine.org/planet/at-last-a-human-right-to-water> 
195 MÜLLEROVÁ, Hana. Právo na životní prostředí: Teoretické aspekty. Praha: Ústav státu a práva AV 
ČR, 2015, s. 12 ISBN 978-80-87439-21-1 
196 Tamtéž, s. 27. 
197 Tamtéž, s. 21. 
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odst. 3 a čl. 11 odst. 3.198 Tolerance určité míry znečištění je samozřejmě nutná, protože 

fungování různých oblastí lidské činnosti nelze umrtvit příliš přísnými kritérii ochrany 

životního prostředí. Cílem je tedy nalézt stav rozumné rovnováhy, ve které je jednak 

řádně chráněno právo na příznivé životní prostředí a právo na život, a jednak je běžné 

fungování společnosti jednadvacátého století zaručeno. Pro udržení této rovnováhy, a 

tedy i únosné míry zatížení či znečištění životního prostředí, včetně ovzduší, slouží 

právní nástroje popsané v předchozí části diplomové práce. Ovšem v případě, kdy jsou 

limity pro stanovení této únosné míry překračovány soustavně a vážně, nelze vyslovit 

jiný závěr než ten, že právní nástroje ochrany životního prostředí jsou v kontextu 

situace v Moravskoslezském kraji neúčinné, jak dokládá mimo jiné výzva Evropské 

komise z roku 2013.199 V této situaci tedy nezbývá jednotlivci než se pokusit soudně 

chránit své právo na život v širším smyslu.  

V této části diplomové práce rozebírané soudní spory ukazují praktickou nemožnost 

aplikace lidskoprávního přístupu v rámci tuzemské soudní ochrany. Dosavadní soudní 

praxe totiž ukazuje, že prokázání příčinné souvislosti je základním kamenem každé 

úvahy o porušení práva, jakákoliv nemajetková újma musí být žalující stranou 

jednoznačně prokázána, což se jeví vzhledem k faktické situaci jako velice přísné 

hledisko. Při aplikaci lidskoprávního přístupu je nesporně zajímavá dosavadní 

judikatura ESLP, kterou níže rozebírám.  

6.3.2 Lidskoprávní přístup v rámci Evropského soudu pro lidská práva 

Jedním z důležitých principů práva životního prostředí je princip odpovědnosti státu. 

Tento princip je obsažen nejen v mezinárodních deklaracích (zmíněná Stockholmská 

deklarace, dále Deklarace z Ria)200, ale také v české Ústavě, konkrétně v článku 7. 

Podle tohoto principu finální odpovědnost za stav životního prostředí nese stát, který má 

přirozeně nejširší paletu nástrojů regulace životního prostředí.  

Ovšem vzhledem k tomu, že Evropská úmluva o lidských právech právo na příznivé 

životní prostředí jako takové nezná, může být stát jednotlivcem žalován, respektive je 

                                                
198 „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem 
chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad 
míru stanovenou zákonem.“ 
199 Jedná se o výzvu z 22. 2. 2013, ve které upozorňuje na nevyhovující koncentrace PM10 v ovzduší a 
vyzývá ČR k nápravě. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4666_en.htm 
200 MÜLLEROVÁ, Hana. Právo na životní prostředí: Teoretické aspekty. Praha: Ústav státu a práva AV 
ČR, 2015, s. 125 ISBN 978-80-87439-21-1 
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proti němu podána stížnost za nenaplnění (nedostatečnou ochranu) práv garantovaných 

Evropskou úmluvou o lidských právech. Dosavadní judikatura se v environmentálních 

případech zabývá zejména porušením práva na život nebo práva na respektování 

soukromého a rodinného života.  Odpovědnost státu za naplňování práv dle Evropské 

úmluvy o lidských právech tak není totožná s odpovědností státu za příznivé životní 

prostředí.   

 

Evropský soud pro lidská práva se k řešení prvních případů souvisejících s ochranou 

životního prostředí dostal již v padesátých letech, ovšem vzhledem k absenci 

výslovného práva na životní prostředí v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv byly 

zpočátku tyto stížnosti odmítány.201 Později se přístup soudu změnil a soud začal 

environmentální stížnosti řešit. Evropský soud pro lidská práva se samotným právem na 

příznivé životní prostředí vůbec nezabývá, environmentální stížnosti tak řeší na základě 

evolutivního výkladu úmluvy, kdy posuzuje, do jaké míry mohou být jiná práva 

garantována úmluvou porušována v důsledku neuspokojivého stavu životního prostředí. 

Jde o příklad chápání Úmluvy jako tzv. živoucího nástroje (living instrument). 

 

V tomto případě nelze hovořit o přílišném soudcovském aktivismu, který bez 

demokratické legitimity určuje smluvním stranám nové závazky, ale spíše o posun 

chápání Úmluvy a práv v ní obsažených způsobem, který potvrzuje chápání Úmluvy 

jako living instrument. Chápání Úmluvy jako living instrument je v zásadě aplikací 

konceptu živoucí ústavy (living constitution) na mezinárodní smlouvu. Podle zastánců 

této teorie dokument sepsaný v určitém čase nemůže plně odpovídat změnám 

společenského klimatu a jeho následná interpretace a aplikace by měla být natolik 

široká, aby umožnila flexibilní a odpovídající aplikaci dokumentu i v následujících 

letech, kdy bude dokument nutně čelit výzvám, které autoři nepředpokládali a ani 

předpokládat nemohli.202 

 

                                                
201 VYHNÁNEK, Aleš. Ochrana životního prostředí v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. 
Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Katedra práva životního 
prostředí. Vedoucí práce Karolina ŽÁKOVSKÁ 
202 LETSAS, George. The ECHR as a Living Instrument: Its Meaning and its Legitimacy [online]. [cit. 
30.5.2017]. 
Dostupné na: <https://www.eea.europa.eu/publications/eea-signals-2013> 
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Argumentace porušení jiného (Úmluvou garantovaného) práva v důsledku nepříznivého 

životního prostředí je u jednotlivých případů klíčová, a to vzhledem k absenci úpravy 

práva na příznivé životní prostředí v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod. Pro řešení jsou tak nejčastěji využívány argumenty porušování práva na život 

(článek 2) nebo právem na respektování soukromého a rodinného života (článek 8). 

Soud ve své judikatuře opětovně zdůrazňuje, že ani článek 8, ani žádný jiný článek 

úmluvy neslouží v obecné rovině k ochraně životního prostředí, k tomu jsou, podle 

soudu, vhodnější jiné prostředky (zejména regulace samotného státu).203 

 

a) Argumentace právem na život v judikatuře ESLP204 

V tomto ohledu je nesporně zajímavým případ L.C.B. proti Spojenému království.205 

Mezi lety 1952 a 1967 prováděla Velká Británie řadu testu jaderných zbraní v oblasti 

Tichého oceánu – tyto testy zahrnovaly účast více než 20 000 vojáků. Mezi těmito testy 

byly mimo jiné testy Grapple Y a Grapple Z, tedy série šesti detonací na ostrovech 

Malden a Kiritimati (také známý jako Christmas Island). Otec stěžovatelky v této době 

sloužil na ostrově Kiritimati, stěžovatelka pak ve čtyřech letech onemocněla leukémií, 

jako důvod označuje právě vystavení jejího otce silné radiaci, a to bez patřičného 

varování před možnými důsledky. Soud rozhodl, že existuje povinnost států nejenom se 

zdržet protiprávního zbavení života svých občanů (tedy nejenom zajištění „holého práva 

na život“), ale také podniknout nezbytné kroky k zajištění životů osob v rámci jejich 

jurisdikce, jinými slovy pozitivní závazek zabránit porušování lidských práv i ze strany 

soukromých osob. 206 Stěžovatelka ale v tomto případě neunesla důkazní břemeno a 

nebyla schopna dokázat existenci kauzálního nexu mezi vystavením jejího otce radiaci a 

jejím následným onemocněním leukémií.  

 

                                                
203 Kyrtatos proti Řecku, rozsudek ESLP ze dne 22. 5. 2003, stížnost č. 41666/98. 
204 Mezi další environmentální případy ESLP, ve kterých bylo argumentováno právem na život patří např. 
Öneryildiz proti Turecku, rozsudek ESLP, stížnost č. 48939/99 (zde Soud uznal porušení článku 2, práva 
na život). 
205 L.C.B. proti Spojenému království, rozsudek ESLP ze dne 9.6. 1998, stížnost č. 23413/94 
206 „In this connection, the Court considers that the first sentence of Article 2 §1 enjoins the State not only 
to refrain from intentional and unlawful taking of life, but also to take appropriate steps to safeguard the 
lived of those within its jurisdiction (…).“ 
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b) Argumentace právem na respektování soukromého a rodinného života 

v judikatuře ESLP207 

Případ López Ostra proti Španělsku208 byl rozhodnut v roce 1994 a patří mezi 

nejdůležitější environmentální judikáty ESLP. V tomto sporu podala Gregoria López 

Ostra stížnost proti Španělsku a tvrdila, že stát selhal v ochraně před zápachem, hlukem 

a kouřem, který produkovala blízká čistírna odpadních vod. Zmíněná čistička ve městě 

Lorca začala fungovat v červenci roku 1988, a to bez potřebného povolení, a svým 

provozem mimo jiné (vedle snížení ceny pozemků apod.) způsobila zdravotní potíže 

podstatné části obyvatel města. Po četných stížnostech místních obyvatel zastupitelstvo 

podniklo několik kroků k nápravě, mimo jiné nařídilo omezení provozu čističky (ovšem 

např. čistění vody obsahující chrom nadále pokračovalo). Stěžovatelka nejdříve využila 

možností vnitrostátní soudní ochrany, ovšem územní soud (Audiencia Territorial) 

pouze uznal, že místo stavby nebylo vhodně zvoleno a že kvalita života místních byla 

snížena, ovšem ne natolik, aby to zakládalo porušení základních lidských práv. Po 

vyčerpání opravných prostředků se tak stěžovatelka obrací se svojí stížností na 

Evropský soud pro lidská práva. Evropský soud pro lidská práva v tomto případě uznal, 

že rovnováha mezi ekonomickým zájmem a zájmem místních obyvatel byla narušena a 

zejména že „závažné znečištění může negativně ovlivnit blaho jednotlivce a omezit jeho 

možnost užívat své obydlí natolik, že poškodí jeho soukromý a rodinný život, a to i 

přesto, že nedojde k závažnému poškození zdraví.“209,210 

 

Další důležitý případ je Fadeyeva proti Rusku.211 Paní Fadeyeva bydlela ve vzdálenosti 

pouhých 450 metrů od ocelárny města Čerepovec (největší město Vologdské oblasti a 

sídlo největší ruské ocelářské firmy Severstal). Stěžovatelka Fadeyeva bydlela v této 

těsné blízkosti, v rámci takzvané nárazníkové zóny („the sanitary security zone“), a to 

přesto, že tato zóna měla původně sloužit k oddělení ocelárny od obytné oblasti, a to 
                                                
207 Mezi další environmentální případy ESLP, ve kterých bylo argumentováno právem na respektování 
soukromého a rodinného života patří např. Guerra a další proti Itálii, rozsudek ESLP, stížnost č. 
14967/8; Taşkın a další proti Turecku, rozsudek ESLP, stížnost č.  46117/99; Giacomelli proti Itálii, 
rozsudek ESLP, stížnost č. 59909/00. 
208 López Ostra proti Španělsku, rozsudek ESLP, stížnost č. 16798/90.  
209 „Severe environmental pollution may affect individuals’ well-being and prevent them from enjoying 
their homes in such a way as to affect their private and family life adversely, without, however, seriously 
endangering their health.“ Tamtéž. 
210 Tamtéž. 
211 Fadeyva proti Rusku, rozsudek ESLP ze dne 9.6. 2005, stížnost č. 55723/00. 
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v šířce pěti kilometrů. Vzhledem k jednostrannému zaměření města Čerepovec továrna 

způsobovala více než 95 % znečištění a průměrná koncentrace prachu byla 1,6x až 1,9x 

vyšší oproti povoleným limitům („maximum permitted limit – MPL“), koncentrace 

formaldehydu pak byla 2x až 4,7x vyšší. Při vnitrostátních pokusech o řešení situace 

Městský soud v Čerepovci rozhodl o právu obyvatel z nárazníkové zóny na 

přestěhování za obecní peníze, ovšem toto stěhování bylo závislé na dostupnosti 

finančních prostředků, stěžovatelka tak byla zařazena na seznam žadatelů o nové 

bydlení, a to s pořadovým číslem 6820 a jen malou nadějí na brzké vyřešení situace. Po 

vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků se stěžovatelka obrací v roce 2003 na 

ESLP, kde argumentuje porušením článku 8, tedy porušení práva na respektování 

soukromého a rodinného života. Přestože se i do toho případu promítnul problém 

s dokazováním, že zdravotní potíže stěžovatelky jsou přímým důsledkem znečišťování, 

stěžovatelka důkazní břemeno unesla. Důvodem byla jednak velice silná kombinace 

nepřímých důkazů, také pak dovození soudem, že i kdyby znečistění nezpůsobilo 

měřitelné poškození zdraví stěžovatelky (quantifiable harm to her health), rozhodně ji 

oslabilo a učinilo náchylnějším k onemocnění. Nakonec také nebylo pochyb, že došlo 

k ovlivnění kvality života. Odpovědnost státu za ochranu životního prostředí je jednak 

jedním ze základních principů práva životního prostředí, jednak nepříznivý stav 

životního prostředí byl v oblasti dlouhodobým a dobře známým problémem, navíc (což 

je spíše výjimečně) byl původce znečištění velice snadno identifikovatelný.  

Soud tak jednomyslně rozhodl, že Rusko nezjistilo řádnou rovnováhu mezi 

(ekonomickými) zájmy společnosti a mezi právem na respektování soukromého a 

rodinného života stěžovatelky.212 

 

c) Úvahy de lege ferenda: možnost inspirace případem D.H. a ostatní proti 

České republice  

Předchozí krátkou ukázku judikatury Evropského soudu pro lidská práva můžeme 

shrnout tak, že právě důkazní situace na poli evropské soudní instituce je blízká praxi 

soudů v České republice, kdy při žalobách podaných na základě porušení práva na život 

je pro stěžovatele vždy nesmírně obtížné unést důkazní břemeno.  

 
                                                
212 Fadeyva proti Rusku, rozsudek ESLP ze dne 9.6. 2005, stížnost č. 55723/00. (press release) 
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V základních bodech hlavní problém s dokazováním poškození lidského zdraví 

v důsledku nepříznivého životního prostředí souvisí se skutečností, že téměř nelze 

prokázat přímý vliv. Není překvapivé, že pokud v Moravskoslezském kraji jsou 

najednou zvýšené koncentrace několika sledovaných škodlivých látek, přesné určení 

příčinné souvislosti se tímto jenom dále komplikuje. Zatímco statisticky se korelace (a 

vzhledem k vědecky popsanému účinku jednotlivých látek můžeme říci, že i kauzalita) 

mezi zvýšenou koncentrací daných látek a zvýšením výskytem daných nemocí 

v Moravskoslezském kraji jeví jako nesporná, v případě žalob jednotlivců je toto 

spojení tuzemskými soudy zpochybňováno, čímž se stává prakticky nedokazatelným. 

 

Jak s touto důkazní nouzí naložit nám může naznačit jiný přelomový případ Evropského 

soudu pro lidská práva, ve kterém figurovala Česká republika, a to případ D.H. a ostatní 

proti České republice. Přestože je tento případ z odlišného odvětví práva, v jednom ze 

soudem aplikovaných principů lze vidět i možný nástin budoucího řešení 

environmentálních případů.  

V případě D.H. a ostatní proti České republice bylo řízení zahájeno stížnosti směřující 

proti České republice, kterou dne 18.4.200 podalo k Evropskému soudu pro lidská práva 

osmnáct českých občanů, kteří tvrdili, že byli vystaveni diskriminaci při výkonu svého 

práva na vzdělání z důvodu rasy a etnického původu.213 Po přidělení případu druhé 

sekci Soudu řešil tento případ sedmičlenný senát, který poměrem hlasů šest ku jedné 

rozhodl, že k porušení Úmluvy nedošlo. Po postoupení věci velkému senátu (na žádost 

stěžovatelů) ovšem velký senát rozhodl opačně, tedy že k diskriminaci skutečně došlo. 

Stěžovatelé byli v letech 1996 až 1999 zařazeni (ať už přímo, nebo po určité době 

strávené na běžných základních školách přeřazeni) do zvláštních škol. V projednávané 

věci stěžovatelé netvrdí, že by příslušné úřady v rozhodné době zaujaly nespravedlivý 

rasistický přístup k Romům, že by měly v úmyslu Romy diskriminovat nebo že by 

dokonce opomněly přijmout pozitivní opatření – podle jejich tvrzení je třeba dokázat 

pouze to, že s nimi bylo bez objektivního a rozumného zdůvodnění zacházeno méně 

příznivě než s neromskými dětmi. Toto prokazují mimo jiné statistické údaje, kdy 

Romové tvořili tou dobou 56 % všech žáků zvláštních škol, zatímco z celkového počtu 

žáků základních škol v Ostravě tvořili pouze 2,26 %. Stěžovatelé dále tvrdí, že 
                                                
213 D.H. a ostatní proti České republice, rozsudek ze dne 13.11.2007, stížnost č. 57325/00. 
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statistické údaje jsou v Evropě i jinde často užívány jako důkaz v případech týkajících 

se diskriminačního dopadu, stejně jako je tomu v projednávané věci, protože se mnohdy 

jedná o jediný možný způsob, jak nepřímou diskriminaci prokázat. Podle rozhodnutí 

velkého senátu tak pokud stěžovatel, který poukazuje na existenci nepřímé 

diskriminace, takto doloží vyvratitelnou domněnku, že určité opatření nebo praxe má 

diskriminační účinky, pak musí žalovaný stát tuto domněnku vyvrátit a prokázat, že 

rozdíl v zacházení (doložený právě značným statistickým nepoměrem) není 

diskriminační. Bez tohoto převrácení důkazního břemene by zejména vzhledem ke 

specifičnosti skutkových okolností a povaze tvrzení uplatněných v tomto typu případů 

bylo prokazování nepřímé diskriminace pro stěžovatele v praxi mimořádně obtížné.214 

 

Tedy s notnou dávkou zjednodušení a generalizace lze říci, že v tomto případě ESLP 

stál před obdobným problémem; jednotlivé romské děti mohly jen stěží dokázat, že 

přímo ony individuálně byly poškozeny nezařazením do běžných základních škol, a že 

ony jednotlivě byly dostatečně inteligentní a schopné. Proto také štrasburský soud 

nejprve stížnost romských dětí zamítl (vzhledem k neschopnosti unést důkazní 

břemeno), a až velký senát rozhodnutí zvrátil.  

Z dalších rozsudků, kdy se soud opírá mimo jiné o statistické údaje, pak lze například 

uvést případ Zarb Adami proti Maltě.215,216 

 

Podobně pak lze v případě ovzduší Moravskoslezského kraje vidět obrovské obtíže 

s dokazováním a měřením dopadů na zdraví jednotlivce, ale v momentě, kdy jsou limity 

dlouhodobě zásadním způsobem překračovány, „běžné“ právní nástroje regulace stavu 

ovzduší jsou tak prakticky neúčinné a podobně je zvýšená i nemocnost obyvatelstva, 

mělo by být v tomto extrémním případě na státu, nikoliv na občanovi, aby unesl 

důkazní břemeno. Jinými slovy, lze si představit posun v užití Úmluvy dle konceptu 

living instrument v tom smyslu, že pokud stát, který má pozitivní závazek zajistit život 

(a zdraví) svým obyvatelům, dlouhodobě umožňuje závažné porušování ekologických 

limitů, včetně limitů stanovených v oblasti ochrany ovzduší, je na něm dokázat, že toto 

porušování nevede k vážnému poškození zdraví. Samozřejmě by bylo nutné nalézt 
                                                
214 Tamtéž. 
215 Tamtéž. 
216 Zarb Adami proti Maltě, rozsudek ESLP ze dne 20.6. 2006, stížnost č. 17209/02. 
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objektivní měřítko, které by z tohoto nástroje učinilo pouze výjimečný prostředek pro 

výjimečné situace. 

 

Spojením možností jednotlivce využít dostupných právních prostředků jak na poli 

vnitrostátním, tak se pokusit aktivovat lidskoprávní přístup v rámci evropské 

jurisdikce217, se jeví jako cesta, která by mohla pomoci k právnímu řešení situace 

v Moravskoslezském kraji.  

  

                                                
217 Ohledně přijatelnosti; procesními důvody nepřijatelnosti jsou zejména nevyčerpání vnitrostátních 
právních prostředků nápravy, nedodržení šestiměsíční lhůty, anonymní či duplicitní stížnost, stížnost již 
předložená nebo zneužití práva stížnosti. Důvody nepřijatelnosti spojené s příslušností soudu dále 
rozlišujeme na neslučitelnost ratione personae, ratione loci, ratione temporis a ratione materiae. Stížnost 
je také nepřijatelná, pokud ji soud shledá zjevně neopodstatněnou či pokud neshledá dostatek podstatné 
újmy. Podle European Court of Human Rights, Praktická příručka k podmínkám přijatelnosti. [online]. 
[cit. 30.5.2017]. 
Dostupné na: <http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_CES.pdf> 
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7 Závěr 

V této diplomové práci jsem se snažila o komplexní uchopení problému stavu ovzduší v 

Moravskoslezském kraji. Zaměřila jsem se jak na teoretické aspekty související s tímto 

tématem, tak i na faktický stav ovzduší a jeho promítnutí do právní roviny - do 

sledovaných soudních rozhodnutí. Na závěr pak shrnuji své úvahy o možném budoucím 

vývoji této oblasti. Přestože si uvědomuji, že některé části práce by bylo zajímavé 

podrobněji rozvést a zaměřit se více i na další související témata, jakými jsou např. 

lokální topeniště umístěná na území Moravskoslezského kraje (v současné době 

probíhající „kotlíkové dotace“ i praktické využívání poslední novely Zákona zavádějící 

možnost přímé kontroly zdrojů v domácnostech), vzhledem k rozsahu a ucelenosti práce 

jsem považovala za vhodnější se zaměřit a podrobněji zpracovat ta témata, která jsem 

považovala za přínosná z pohledu definování cesty, která může přispět k hledání 

efektivních opatření pro zlepšení stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Za jednu 

z těchto cest považuji uplatnění lidskoprávního přístupu. 

 

Celou práci jsem rozdělila do sedmi kapitol (navazujících tematických celků), včetně 

krátkého úvodu v první kapitole a rovněž tohoto celkového shrnutí v sedmé, závěrečné 

části diplomové práce.  

 

V druhé kapitole se zabývám historickým vývojem znečišťování ovzduší v rovině 

obecné, ale také se zaměřením přímo na oblast Moravskoslezského kraje, ve kterém 

není nekvalita ovzduší problémem trvajícím jen krátkou dobu, ale má naopak své 

historické kořeny. Domnívám se, že nastínění těchto historických souvislostí má i v této 

práci své místo.  

 

Kapitolu tři jsem věnovala stručnému definování základních škodlivých látek 

znečišťujících zdejší ovzduší, s akcentem na jeho negativní dopady na lidské zdraví. 

Ráda bych v této souvislosti uvedla, že si plně uvědomuji negativní dopady těchto látek 

rovněž na ostatní organismy, ekosystémy, materiály aj., avšak vzhledem k dalšímu 

směřování práce jsem chtěla zdůraznit důsledky nejzávažnější, tedy právě jejich 

působení na lidský organismus. Mé závěry, co do negativních dopadů na zdraví 

obyvatel Moravskoslezského kraje opírám o závěry výzkumného programu Ústavu 



 83 

experimentální medicíny AV- „Program Ostrava“. Tato studie bývá označována za 

jednu z nejucelenějších, která jednoznačně prokazuje přímé negativní dopady polutantů 

v ovzduší Moravskoslezského kraje na zdraví obyvatel žijících v této lokalitě. 

 

Teoreticko-deskriptivní část mé diplomové práce uzavírá kapitola, která popisuje 

obecný rámec právní úpravy ochrany ovzduší v české republice, včetně základních 

právních pojmů.  

 

V páté kapitole jsem se věnovala právním nástrojům ochrany ovzduší, které současná 

právní úprava definuje. Ve vztahu ke stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji je 

důležitým a nesporným faktem, že stát prostřednictvím orgánu státní správy na tomto 

území jednotlivé právní nástroje ochrany ovzduší aplikuje. Bohužel je zároveň faktem, 

že s nedostatečným výsledkem.  

 

Na konkrétním příkladu aplikace nástrojů právní ochrany v Moravskoslezském kraji je 

patrná neefektivita přijímaných opatření ze strany státu. V této kapitole je sledována 

problematika integrovaného povolení vydaného pro Závod 12 – Vysoké pece, jehož 

provozovatel je ArcelorMittal Ostrava a.s., který se nachází ve vzdálenosti 2 km od 

městské části Ostrava-Radvanice, které patří mezi nejvíce znečištěné oblasti nejen na 

území České republiky.   

Integrované povolení tohoto závodu bylo v průběhu 10 let celkem 37krát měněno a 

doplňováno a rovněž 9krát bylo zařízení podrobeno kontrole. Všechny kontroly 

konstatovaly, že provoz Závodu 12 je uskutečňován v souladu s podmínkami 

obsaženými v příslušném integrovaném povolení. Bohužel i přes plnění veškerých 

těchto podmínek je podle platného PZKO, ve kterém jsou mj. analyzovány 

nejvýznamnější stacionární zdroje znečišťování v tomto kraji, uváděn právě Závod 12 

mezi předními znečišťovateli ovzduší, co do látek co do látek TZL, PM10, PM2,5 a 

benzo(a)pyrenu. Tato část diplomové práce vede k vyslovení závěru, že stav ovzduší 

v Moravskoslezském kraji je charakterizován dlouhodobě překračovanými limity 

znečišťujících látek v ovzduší, a to i přes aplikaci jednotlivých právních nástrojů 

ochrany ovzduší. 
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Východiskem šesté kapitoly jsou dílčí závěry předešlých částí této práce. Hlavním 

tématem celé této (šesté) části práce je hledání odpovědi na otázku, jakými právními 

prostředky lze přimět stát, respektive příslušné orgány státní správy, k většímu úsilí 

směřujícímu k zavedení a aplikaci takových opatření, která by vedla k vytvoření 

skutečně funkčního a efektivního systému zajišťujících dodržování všech zákonem 

stanovených limitů pro látky znečišťující ovzduší v Moravskoslezském kraji. 

Rozebírám zde dva tuzemské soudní případy, které tuto ambici měly. V prvním z 

případů žaluje stát (resp. vedle vlády ČR, Ministerstvo životního prostředí a 

Ministerstvo dopravy) přímo Statutární město Ostrava a neúspěšně se domáhá ochrany 

před nezákonným zásahem žalovaných orgánů státní správy, který spočívá 

v nedostatečné a neefektivní ochraně ovzduší v důsledku překračování zákonných 

limitů znečišťujících látek. Druhým případem (stejně tak neúspěšným) bylo uplatnění 

práva na nemajetkovou újmu vůči státu ze strany obyvatelky nejvíce znečištěné oblasti, 

městské části Ostrava-Radvanice.  

I přesto, že uplatněné soudní nároky nebyly žalujícím stranám přiznány (s odůvodněním 

blíže popsaným v této, šesté, kapitole), velmi cenným je fakt, že příslušné (jak 

prvoinstanční, tak odvolací) soudy konstatovaly špatný stav ovzduší 

v Moravskoslezském kraji. Například NSS vzal ve svém rozsudku (č.j 6 AS 1/2014-30, 

ze dne 14.11. 2014) za prokázané, že protiprávní stav spočívající v porušování 

stanovených limitů znečišťování v Moravskoslezském kraji existuje. Soud dále 

konstatoval, že je obecně známou skutečností, že stav ovzduší na Ostravsku není 

příznivý. Zároveň však soudní praxe ukázala, že velkým problémem bude do budoucna 

v těchto sporech vždy prokázání příčinné souvislosti mezi špatným stavem ovzduší a 

negativním následkem a rovněž problematickým bude přesné označení subjektu 

odpovědného za tento stav. Soudy totiž ve svých úvahách vycházejí z toho, že za stav 

ovzduší nemůže pouze stát, nýbrž jde o komplexitu příčin (proudění vzduchu, inverze 

atd.).  

 

Z uplatněného nároku na nemajetkovou újmu z důvodů negativních dopadů do 

zdravotní (psychické) sféry jednotlivce (žaloba obyvatelky Ostrava-Radvanice), pak 

soud jasně ukládá jednotlivci, jenž se domáhá takové kompenzace, povinnost prokázat, 

že poškození zdraví bylo způsobeno jako důsledek stavu ovzduší v dané lokalitě. Právě 
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prokazování této příčinné souvislosti je a patrně i v budoucnosti bude velmi složitým 

problémem, neboť zdravotní stav každého jedince je ovlivňován celou řadou různých 

faktorů od životního stylu, stravy až po genetické dispozice s náchylností k určitým 

chorobám. Působení znečišťujících látek v ovzduší na lidský organismus je tak jen 

jedním z řady těchto faktorů. Za stěžejní část této kapitoly považuji úvahu o jedné 

z možných cest, jak se vypořádat nejen s otázkou rozhodovací praxe soudů, ale rovněž 

s otázkou, jakými právními prostředky přispět k aktivizaci stát v oblasti řešení stavu 

ovzduší v Moravskoslezském kraji. Jednak jsem se zabývala vývojem environmentální 

judikatury, kdy se ESLP k řešení těchto případů dostal až postupně, vzhledem k absenci 

práva na životní prostředí v Úmluvě, jednak jsem dále srovnala faktické okolnosti 

environmentálních případů a obtížné dokazování újmy s dalším leading case, a to s 

případem D.H. a ostatní proti České republice. ESLP v tomto případě totiž mj. vzal 

jako základ pro své rozhodnutí vyvratitelnou domněnku, která byla doložena značným 

statistickým nepoměrem. 

 

Jestliže závěry prezentované v této práci ukazují, že přes veškerá státem přijímaná 

opatření je stav ovzduší v Moravskoslezském kraji nadále špatný a jsou dlouhodobě 

překračovány zákonem stanovené limity, pak by obdobný postup ESLP v podobě 

obrácení důkazního břemene znamenal u environmentálních sporů zásadní průlom.  

Jsem přesvědčena, že v případě úspěchu, byť jen jediné takové environmentální 

stížnosti, by šlo o velmi silnou motivaci státu, resp. příslušných orgánů státní správy 

k hledání plně funkčního a efektivního systému ochrany ovzduší v Moravskoslezském 

kraji.  

Zbývá jen doufat, že dojde k brzkému zlepšení celé situace a řešení cestou soudních 

sporů tak bude moci nadále zůstat v rovině teoretických úvah. 
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10 Resumé 

Tato práce se souhrnně zabývá problémem dlouhodobě nepříznivého stavu ovzduší 

v Moravskoslezském kraji a zaměřuje se na nastínění možného vývoje a využití 

lidskoprávního přístupu při řešení tohoto přetrvávajícího problému. Práce je tvořena 

celkem sedmi kapitolami, které se zabývají, jak teoretickými aspekty, tak praktickými 

otázkami souvisejícími s danou tématikou. Po úvodním představení tématu práce a 

stručném popisu jejího vnitřního členění následují kapitoly věnující se historickému 

exkurzu a charakteristice zákonem definovaných znečišťujících látek, vyskytujících se 

v ovzduší zejména v Moravskoslezskému kraji, spolu s popisem účinků, které 

vyvolávají ve sféře lidského zdraví. Popis zdravotních následků přímo souvisejících 

s dlouhodobou expozicí je podepřen výsledky rozsáhlé vědecké studie vedené AV ČR, 

která probíhala přímo ve zmíněném kraji.  

 

Vhled do současné tuzemské právní úpravy, spolu s definicí základních právních pojmů 

a nástrojů užívaných k ochraně kvality ovzduší, jsou předmětem čtvrté a páté kapitoly. 

Pro praktickou demonstraci je blíže popsáno jedno z integrovaných povolení pro 

zařízení, které má dle rozptylové studie, významný vliv na kvalitu zdejšího ovzduší a to 

Závod 12- Vysoké pece provozovatele ArcelorMittal Ostrava a.s..  

 

Šestá kapitola na příkladech dvou tuzemských soudních sporů demonstruje současný 

směr, jakým se české soudy ubírají při rozhodování sporů souvisejících se znečištěným 

ovzduším Moravskoslezského kraje. Předmětem prvním sporu byla žaloba Statutárního 

města Ostrava na stát (resp. Vládu ČR, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo 

dopravy), ve které se domáhá ochrany před nezákonným zásahem výše zmíněných 

orgánů spočívající v nedostatečné ochraně ovzduší. Ve druhém soudním případu se 

soud zabýval žalobou podanou ženou žijící v nejznečištěnější městské části (Ostrava-

Radvanice), která žádala nemajetkovou újmu v souvislosti s životním diskomfortem 

způsobeným životem v trvale výrazně (nad zákonné limity) znečištěným ovzduším. Při 

studování těchto sporů vyšla najevo zejména problematika dokazování příčinné 

souvislosti mezi stavem ovzduší a zdravotními následky. Po nastínění složitosti 

pojímání samotného práva na příznivé životní prostředí a jeho projevech na ústavní i 

mezinárodní úrovni jsem se podrobněji zaměřila na možnosti zapojení lidskoprávního 
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přístupu. Dále jsem se inspirovala postupně se vyvíjející judikaturou Evropského soudu 

pro lidská práva, který se ve své rozhodovací praxi věnoval již poměrně značnému 

množství „enviromentálních“ případů a pokusila jsem se na nich daný vývoj dále 

demonstrovat.  Závěr práce, umístěný logicky jako poslední kapitola pak shrnuje 

předchozí témata a úvahy. 
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11 Summary 

This work deals with a problem of the long-term unfavourable air condition in the 

Moravian-Silesian Region and focuses on outlining the possible development and 

utilization of the human rights approach and solving this persistent problem. The thesis 

consists in total of seven chapters dealing with both theoretical and practical issues 

related to the subject. After the introduction chapter focusing on the main topic of the 

thesis and a brief description of its internal division, the chapters dealing with the 

historical excursion and the characteristics of the legally defined pollutants occurring in 

the atmosphere, especially in the Moravian-Silesian Region, together with a description 

of the effects they generate in the sphere of human health. The description of the health 

consequences directly associated with long-term exposure is supported by the results of 

a large-scale scientific study conducted by the Academy of Sciences of the Czech 

Republic, which took place directly in the mentioned region. 

 

The subject of the fourth and fifth chapters is an overview of the current domestic 

legislation, along with the definition of basic legal concepts and instruments used to 

protect the air quality. For the practical demonstration, the enterprise 12- ArbelorMittal 

Ostrava a.s. according to the scattering study has a significant impact on the quality of 

the local air and is described as one of the integrated permits for the facility.  

 

The sixth chapter, in the examples of two domestic litigations, demonstrates the current 

direction the Czech courts have in deciding disputes related to the polluted air of the 

Moravian-Silesian Region. The subject of the first dispute was the lawsuit of the 

Statutory City of Ostrava to the State (or the Czech Republic, the Ministry of the 

Environment and the Ministry of Transport), in which it seeks protection against the 

illegal intervention of the aforementioned authorities consisting of insufficient 

protection of the air. In the second case, the court dealt with a lawsuit filed by a woman 

living in the most polluted district (Ostrava-Radvanice), which claimed non-material 

damage in connection with a life-related discomfort caused by a life-threatening 

polluted air. While studying these disputes, especially the issue of proving the causal 

link between the air condition and the health consequences has emerged. Having 

outlined the complexity of conceptualizing the right to a favourable environment and its 
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manifestations on a constitutional as well as an international level, I focused in depth 

the possibilities of involving the human rights approach. I was also inspired by evolving 

jurisprudence of the European Court of Human Rights, which has devoted a relatively 

large number of "environmental" cases to its decision-making practice and furthermore 

I tried to demonstrate the development on them. The conclusion of the thesis, logically 

placed as the last chapter, summarizes the previous themes and considerations. 
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12 Abstrakt 

Cílem této práce je poskytnout základní vhled do problematiky dlouhodobě 

nepříznivého stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji a nastínit možné lidskoprávní 

východisko při řešení tohoto problému. Úvodní kapitola představuje téma práce a její 

další systematiku. Následuje kapitola věnující se historickému vývoji, jak v rovině 

obecné, tak se zvláštním zřetelem k Moravskoslezskému kraji. Třetí kapitola obsahuje 

přehled vybraných znečišťujících látek s popisem jejich dopadů na lidské zdraví a 

rovněž se zabývá závěry výzkumného projektu Akademie věd ČR- Programu Ostrava. 

Následující, čtvrtá, kapitola stručně popisuje současnou právní úpravu ochrany ovzduší 

v České republice, spolu s jejími základními pojmy. Pátá kapitola je věnovaná 

jednotlivým právním nástrojům ochrany ovzduší v České republice. V šesté kapitole je 

řešena problematika soudních rozhodnutí týkajících se dané problematiky u tuzemských 

soudů a v další části pak současnému i možnému budoucímu vývoji judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva. V závěru práce je předchozí text shrnut a 

vyhodnocen. 

 

13 Abstract 

The aim of this work is to provide basic insight into the long-term unfavourable 

environment of the Moravian-Silesian region and to outline the possible human rights 

issues in solving this problem. The initial chapter presents the topic of work and its 

further systematics. 

The following chapter deals with the historical development from a general point of 

view and with special regard to the Moravian-Silesian Region. The third chapter 

contains an overview of the selected pollutants with a description of their impacts on 

human health and also focuses on the conclusions of the research project The Czech 

Academy of Sciences - Ostrava Program. The following, fourth chapter, briefly 

describes the current legislation on air protection in the Czech Republic, along with its 

basic concepts. The fifth chapter is dedicated to the individual legal instruments of air 

protection in the Czech Republic. The sixth chapter deals with the issue of court rulings 

on the issue in domestic courts and the subsequent part concerns the current and future 
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potential development of the jurisprudence of the European Court of Human Rights. At 

the end of the thesis the prior text is summarized and evaluated. 
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