
Role krajského úřadu v oblasti ochrany ovzduší  

Orgány ochrany ovzduší a jejich kompetence stanovuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:  

Orgány ochrany ovzduší jsou:  

a) Ministerstvo životního prostředí  

b) Ministerstvo zdravotnictví   

c) Česká inspekce životního prostředí   

d) Česká obchodní inspekce  

e) celní úřady   

f) krajské úřady  

g) obecní úřady obcí s rozšířenou působností  

h) obce  

i) Ministerstvo zemědělství  

 
 

Působnost krajského úřadu:  

 rozhoduje o poplatku za znečišťování ovzduší u stacionárních zdrojů provozovny, u které celková výše 
poplatku přesáhla částku 50 000,- Kč  

 vydává stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování.  

 vydává závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu k 
řízením podle jiného právního předpisu  

 vydává závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona 
č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, k řízením podle jiného právního předpisu  

 vydává povolení a změny povolení k provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona 
č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění  

 může stanovit zpřísněné specifické emisní limity v povolení provozu stacionárním zdrojům za účelem 
snižování úrovně znečišťování  

 rozhoduje o způsobu zjišťování emisí výpočtem v případech, kdy měřením nelze zjistit skutečnou úroveň 
znečišťování nebo u vybraných zdrojů  

 v případě pochyb vydává závazné vyjádření o předložení/nepředložení rozptylové studie 

 ukládá plnění kompenzačních opatření ke snížení emisí u stávajících zdrojů znečišťování ovzduší nebo 
jiná opatření zajišťující snížení úrovně znečištění  

 stanovuje emisní stropy pro stacionární zdroj nebo provozovnu v povolení provozu  

 stanovuje zvláštní podmínky provozu zdroje v případě překročení regulační prahové hodnoty  

 přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů 

 provádí dozor na úseku ochrany ovzduší ve své územní působnosti.  

 spolupracuje s ministerstvem na krajském programu zlepšení kvality ovzduší.  

 poskytuje metodickou pomoc obecním úřadům  

 zpřístupňuje informace na základě zákona, informuje veřejnost, pokud v zóně dojde k překročení 
informativní prahové hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační prahové hodnoty  

 


