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Problematika zápachu

 Zápach = vnímáno jako problém kvality života („pohoda 
bydlení“), zdravotní důsledky

 Nárůst počtu stížností občanů, akcent na vlastnické právo

 Tlak na území, přibližování zástavby zdrojům, intenzita 
zástavby, vyšší kapacita výroby

 Smíšené funkce využití území (> územní plánování)

 Snahy států o přijímání nových úprav

 Nejednotný přístup, rozdílný důraz na problematiku

 Absence řešení na světové a evropské úrovni
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Projekt TAČR

 V 2019 zahájen projekt mj. s cílem připravit legislativní
návrhy

 Provedena rešerše literatury, předpisů, metodik a
judikatury (3/2020)

 Osloveni odborníci a úředníci z cca 25 států, převážně
z Evropy

 Zpracovány právní analýzy ČR (veřejnoprávní,
soukromoprávní, ochranná pásma)

 Zpracována analýza zahraniční legislativy a metodik
(11/2020)
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Mezinárodní a evropské právo

 Na mezinárodní a evropské úrovni právní úprava zápachu
prakticky neexistuje

 Mezinárodní právo
• Protokol k omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu k

Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z
roku 1999

 Evropské právo
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21.5.2008 o

kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24.
listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a
omezování znečištění)

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14.
prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících
ovzduší
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Zkušenosti z ostatních států

 Zpravidla jako součást regulace znečištění ovzduší,
v mnoha zemích není zápach řešen vůbec

 Různé přístupy regulace zápachu

• Stanovování limitů zápachu / chemických látek

• Měření emisí zápachu

• Odstupové vzdálenosti zdrojů zápachu od obytné zástavby

 Zápach řešen na celostátní, regionální či obecní úrovni

 Předpisy často reflektují místní problémy
s různými druhy zápachu

 Nejčastěji řešeny zemědělské zdroje
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Odstupové vzdálenost
 Stanovují min. vzdálenost zdroje zápachu od obydlené oblasti

 Závazné x nezávazná metodika

 V současnosti je využívají např.:

• Austrálie (jednotlivé státy, tabelárně, vzorce)

• Belgie (vzorce; drůbež, prasata)

• Dánsko (grafy; prasata, skot)

• Lotyšsko (graf, hosp. zvířata)

• Německo (graf, jen některé spolk. země)

• Nizozemí (graf)

• Rakousko (vzorec; hosp. zvířata)

• Slovensko (MŽP SR OTN ŽP 2 111:99)
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Odstupové vzdálenosti

 Složitější způsob jejich určování – mnoho proměnných
• typ činnosti,

• složení zápachu,

• kapacita provozu,

• charakter okolního terénu,

• meteorologické podmínky apod.

 Zpravidla tabulky sloužící k výpočtu hodnoty vzdálenosti
(Austrálie, Slovensko) či pomocí grafů (Nizozemí, Dánsko) a
vzorců (Belgie)

 Rozdílná regulace pro různé typy činností

 Problematika závaznosti (mnohdy pouze forma nezávazné
metodiky)
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Konkrétní úpravy

 Hodnoty se pohybují od desítek metrů do několika
kilometrů

 Slovensko
• Podobný právní systém, podobný charakter území

• Vzdálenosti neupraveny pouze pro zápach, ale i pro hluk/prašnost

• OTN ŽP 2111: 99 Odborné posudky ve věcech ochrany ovzduší,
příloha E - informativní odstupové vzdálenosti při posuzování
nových zdrojů znečišťování ovzduší mající charakter průmyslové
výroby.

 Austrálie
• Menší hustota zalidnění, jednodušší dodržování odstupů od

obytné zástavby

• Vzdálenost řešena především pro zemědělské činnosti

• Korekce okolními podmínkami – typem terénu, povrchu
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Nizozemí – řešení grafem
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Slovensko

www.dohnalbernard.cz 10



Austrálie (Teritorium hl. m. Austrálie)
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 Tabulka odstupových vzdáleností



Austrálie (Teritorium hl. m. Austrálie)
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 Korekce vzdáleností typem povrchu a terénu



drůbež

Německo (spolková země Sasko)
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Dánsko

www.dohnalbernard.cz 14

emise zápachu (OUe/s)

vzdálenost v m

od centra 

zdroje zápachu

sostald 

= prasata

kostald 

= skot



Změny právní úpravy ČR (1/2)

 Nutno vyřešit některé otázky v přístupu k problematice
zápachu
• Návaznost odstupových vzdáleností na jiné právní předpisy

(zejména na stavební zákon)

• Rozsah úpravy – zaměření na určité činnosti

• Aplikace nové úpravy na již existující zdroje zápachu

• Jak a kým budou vzdálenosti stanovovány, jaké budou jejich
konkrétní hodnoty

• Závaznost x metodika

• Jak budou nastaveny hodnoty vzdáleností - riziko nedostatečného
řešení vs. omezení průmyslu a zemědělství
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Změny právní úpravy ČR (2/2)

 Samostatný institut do „imisní části“ zákona (§3), typ
ochranného pásma sui generis

 Úprava definice znečištění ovzduší (§2 písm. d)

 Konkrétní úprava (hodnoty) v prováděcím předpisu

 Individuální správní akt orgánu ochrany ovzduší

 V rámci povolení provozu (§12) a změn povolení (§13)

 Vyžaduje jasnou provázanost s územním plánováním a
rozhodováním v území!
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Děkuji za pozornost

bernard@dohnalbernard.cz

+420 773 991 250
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