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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 13. 7. 2017 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. Ve své žádosti se odkazujete na zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší, a požadujete poskytnout tyto informace: 

- jaké jsou legální parametry, na základě kterých správní orgán určuje osoby dle §2 

písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší? 

- jsou orgány finanční a celní správy nadány pravomocí rozhodovat o skutečnostech 

dle §2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší? 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

K vymezení provozovatele 

Stacionární zdroj může provozovat fyzická nebo právnická osoba. Tato osoba je pak 

považována za provozovatele ve smyslu § 2 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. a jeho 

jednotlivých ustanovení. Rozhodující je tedy skutečnost, kdo takový zdroj fakticky 

provozuje. Provozovatelem tedy bude typicky vlastník stacionárního zdroje nebo jeho 

nájemce, popř. držitel povolení k provozu tohoto zdroje. Není-li osoba skutečně provozující 

stacionární zdroj známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník 

stacionárního zdroje. 

K pravomoci orgánů finanční a celní správy rozhodovat o skutečnostech dle § 2 zákona 

č. 201/2012 Sb. 

Definice § 2 zákona č. 201/2012 Sb. jsou primárně vymezeny za účelem úpravy práv 

a povinností vyplývajících právě ze zákona o ochraně ovzduší. O osobě provozovatele 

stacionárního zdroje si však na základě definice § 2 písm. h) zákona o ochraně ovzduší 
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může učinit úsudek i jiný správní orgán je-li to potřebné při výkonu jeho pravomoci podle 

jiných předpisů, a to při respektování základních zásad činnosti dle správního řádu. Celní 

úřady vykonávají na úseku ochrany ovzduší některé úkony související zejména 

s vybíráním a vymáháním pokut a správou poplatků za znečišťování ovzduší. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 
 


