
Projekt vzdělávání úředníků 
v oblasti ochrany ovzduší 

 

Simona Kosíková, odbor ochrany ovzduší MŽP 

Ochrana ovzduší ve státní správě 

Hustopeče, 8.-10. 11. 2011 



Profil projektu 

 Název projektu: Vytvoření a realizace programu 
odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon 
státní správy ochrany ovzduší v ČR 

 Projekt předložen do: 62. výzvy pro předkládání 
žádostí o finanční podporu z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost 

 Prioritní osa: Veřejná správa a veřejné služby  

 Název výzvy: Optimalizace chodu úřadů a územních 
samosprávných celků 

 Termín realizace: 03/2011-02/2014 



Cíle projektu 

 Zavést dlouhodobý systém kvalitního 
vzdělávání a odborné přípravy úředníků 

 Zvýšit odborné znalosti úředníků v oblasti 
ochrany ovzduší 

 Zvýšit kvalitu a efektivitu rozhodovacích 
procesů a výstupy správních řízení 

 Sjednocení výkonu státní správy 

 Zlepšit integraci hledisek ochrany ovzduší      
v územním plánování 



Cílové skupiny 

 Krajské úřady 

 Obecní úřady (ORP) 

 MŽP 

 Krajští politici 

 



Prvky projektu 

 Základní kurz – výukový modul I „Úvod do 
ochrany ovzduší a technické aspekty“   

 Nadstavbový kurz – výukový modul II 
„Specifické technické aspekty“ 

 Speciální kurz – výukový modul III „Úvod do 
strategického plánování a PCM“ 

 Příručka ochrany kvality ovzduší  

 Národní seminář pro politické zástupce 

 Plán budoucího vzdělávání 



Obsah odborné části kurzu – moduly I a II 

 Zdroje znečišťování ovzduší  

 (popis technologií a fyzikálně-chemických souvislostí jejich 
fungování, popis jejich vlivu na ovzduší a omezování emisí 
primárními opatřeními) 

 Technologie ke snižování emisí  

 (popis sekundárních opatření k omezování emisí a fyzikálně-
chemických souvislosti) 

 Zjišťování emisí látek znečišťujících ovzduší 

 Dokumenty související s rozhodováním orgánů ochrany 
ovzduší  

 (rozsah a odborné náležitosti dokladů) 

 Nástroje v ochraně ovzduší 



Obsah projektu – 
harmonogram 

 Zahájení projektových prací (03/2011) 

 Příprava vzdělávacího programu (2011-2012) 

 Pilotní kurz (výukový modul I a II)  (2012) 

 Příručka ochrany kvality ovzduší (2012) 

 Standardní provedení kurzů (2012-2013) 

 Národní seminář pro politické zástupce  
(2013) 

 



Realizace 

 Projektový tým 

 Výběr dodavatele vzdělávacího programu 

 Pilotní odzkoušení 

 

3 –ce pro úspěch projektu:         
erudice, propagace, motivace 



Výstupy projektu 

1. Věcný obsah programu vzdělávání v technických aspektech 
ochrany ovzduší, včetně výukových materiálů. 

2. Příručka ochrany kvality ovzduší: souborná příručka 
legislativy, technických aspektů a praxe v ochraně kvality 
ovzduší v CR (nástroj podpory metodické činnosti  MŽP) 

3. Plán budoucího vzdělávání: návrh plánu vzdělávání pro 
úředníka obce (na úrovni ORP),  krajského úřadu a 
centrálních úřadů (MŽP a CIŽP) – témata, zdroje, časové, 
personální a finanční požadavky. 



Děkuji za pozornost 

simona.kosikova@mzp.cz 


