
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ  

PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY  

OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Strategické dokumenty jako nástroje 

v oblasti ochrany ovzduší - směrnice 

EU a národní právo 

 
 



Předpisy EK 

 • Kvalita ovzduší 

  

• Council Decision 97/101/EC of 27 January 1997 establishing a reciprocal exchange of information 

and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within Member States 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních 

stropech pro některé znečišťující látky 

• Rozhodnutí Komise 2001/752/ES kterým se mění přílohy Council Decision 97/101/EC of 27 January 

1997 Establishing a Reciprocal Exchange of Information and Data from Networks and Individual 

Stations Measuring Ambient Air Pollution within Member States 

• Commission Decision 2003/37/EC of 16 January 2003 concerning guidance on a provisional 

reference method for the sampling and measurement of PM2.5 under Directive 1999/30/EC 

• Commission Decision 2004/224/EC of 20 February 2004 laying down arrangements for the 

submission of information on plans or programmes required under Council Directives 96/62/EC in 

relation to limit values for certain pollutants in ambient air 

• Commission Decision 2004/461/EC of 29 April 2004 laying down a questionnaire to be used for 

annual reporting on ambient air quality assessment under Council Directives 96/62/EC and 

1999/30/EC and under Directives 2000/69/EC and 2002/3/EC of the European parliament and of the 

Council 

• 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 

• Directive 2008/50/EC of the European parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air 

quality and cleaner air for Europe (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. 

května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu) 
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Emise 

 

• Council Directive 93/12/EEC of 23 March 1993 Relating to the Sulphur Content of 

Certain Liquid Fuels 

• European Parliament and Council Directive 94/63/EC of 20 December 1994 on the 

Control of Volatile Organic Compound (VOC) Emissions Resulting from the Storage 

of Petrol and its Distribution from Terminals to Service Stations 

• Rozhodnutí Komise 97/283/EC o harmonizaci měřících metod k určení hmotnostní 

koncentrace dioxinů a furanů podle čl. 7 (2) směrnice 94/67/EC 

• Directive 2001/80/ES of the European parliament and of the Council of 23 October 

2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large 

combustion plants (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 2004/42/ES o omezení emisí těkavých 

organických látek (VOC) v některých barvách, fermežích a výrobcích používaných 

na opravu autolaků 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 

o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) 
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Programy, plány - nástroje řízení kvality ovzduší 

Předpisy EK 

Zákon o ochraně ovzduší a prováděcí předpisy 

(harmonizace) 

 Program ke zlepšení kvality ovzduší 

 Národní program snižování emisí ČR 

 Přechodný národní plán 

 (plán správné zemědělské praxe) 

 místní program ke zlepšení kvality ovzduší, plán 

snížení emisí u zdroje (2015) 

 

Strategie ovzduší 2020 
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Ochrana vnějšího ovzduší  

96/62/EC 

imisní limit 

čas 

koncentrace 

PZKO 
mez tolerance 

Odpovídající akce 

(plán) 
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Programy, plány (MŽP, Kraje) 

 

• Zpracování 

• Realizace  - finance! 

• Vyhodnocování  

• Reporting // (s)plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší 

• Aktualizace 

• Vodítko pro výkon státní správy (samosprávy), rozhodovací praxe 

 

Principy a nástroje řízení projektového  cyklu se uplatňují při tvorbě 

programů . . . a projektů (opatření) z nich „generovaných“ 

 

aneb všechno je projekt  
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