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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 29. listopadu 2018 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, kterou jste zaslal v návaznosti na přípis MŽP ze dne 29. listopadu, č. j.
MZP/2018/130/812. Ve své žádosti žádáte o sdělení, jaká právní úprava nahradila dřívější
úpravu. Tedy jak nový zákon označuje oblasti, ve kterých došlo nebo dochází k překračování
limitů pro znečištění ovzduší, o jaké oblasti v ČR se jedná v tomto a minulém roce, jaká opatření
(a kým) by měla být v reakci na překročení či překračování limitů přijata a jak lze ověřit, zda
byla přijata. Pokud je k této problematice vydána nějaká metodika, tak žádáte o její poskytnutí.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Jak jsme již uvedli v předchozím vyjádření zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), nedefinuje oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
MŽP zajišťuje posuzování úrovně znečištění a porovnání výsledné úrovně znečistění s imisními
limity podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.
Oblasti s překročením imisních limitů stanovené na základě prostorové interpretace dat lze
nalézt v Grafické ročence Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ve formě map
i tabulky pro jednotlivé roky pod tímto odkazem:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html
Údaje za tok 2017 naleznete zde:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html
Konkrétní naměřené hodnoty ze všech stanic imisního monitoringu za jednotlivé roky naleznete
v Tabelární ročence viz odkaz:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html
Pro hodnocení stávající úrovně znečištění v ČR se v současnosti také vychází z map úrovní
znečištění konstruovaných v síti 1×1 km. Tyto mapy obsahují v každém čtverci hodnotu
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klouzavého pětiletého průměru koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky a lze tak určit jejich
koncentrace v konkrétní požadované lokalitě. Každoročně tyto mapy zveřejňuje MŽP
prostřednictvím ČHMÚ na jeho internetových stránkách. Aktuální data z průměru z let 20122016 lze nalézt pod tímto odkazem:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/16petileti/png/index_CZ.html
Co se týče povinností, tak v případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit
stanovený v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 k tomuto zákonu, zpracuje MŽP ve spolupráci
s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem a s příslušným krajem nebo obcí
v samostatné působnosti program zlepšování kvality ovzduší. Obec a kraj provádějí opatření,
která jim byla uložena v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší, v rámci svých
možností tak, aby bylo imisního limitu dosaženo co nejdříve, podrobněji viz § 9 odst. 1 a 4
zákona o ochraně ovzduší.
Aktuálně platné programy zlepšování kvality ovzduší je možné nalézt pod následujícím
odkazem: https://www.mzp.cz/cz/programy_zlepsovani_kvality_ovzdusi
V současné době probíhá jejich aktualizace, která bude dokončena v polovině roku 2020 a bude
zohledňovat ustanovení novely zákona č. 172/2018 Sb., která nabyla účinnosti v září 2018.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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