
Statut
Pracovních skupin pro podporu implementace opatření 

stanovených v programech zlepšování kvality ovzduší

Článek 1

Základní ustanovení

Tímto statutem se zřizují pro území každé zóny a aglomerace dle přílohy č. 3 zákona 
o ochraně ovzduší pracovní skupiny, jejichž cílem je přispět k implementaci opatření 
stanovených v programech zlepšování kvality ovzduší (dále jen „Pracovní skupiny“).
Zároveň se tímto ruší statut pracovních skupin vydaný ministrem životního prostředí dne 
21. září 2016.
Programy zlepšování kvality ovzduší (dále jen „PZKO") byly vydány Věstníkem 
Ministerstva životního prostředí a jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva^

Článek 2

vČlenové Pracovních skupin

1. Členství v Pracovních skupinách je dobrovolné a čestné.

2. Za členy Pracovních skupin se považují zástupci Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva dopravy, obcí s rozšířenou působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností, krajů a krajských úřadů, kterým byla v PZKO v kap. C.4 uložena opatření 
(všichni dohromady dále jen „Gestoři opatření“).

3. Předsedou pracovní skupiny je ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního 
prostředí. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje zástupce ředitele odboru ochrany 
ovzduší, příp. vedoucí oddělení kvality ovzduší Ministerstva životního prostředí.

4. Pracovní skupiny se dle potřeby mohou účastnit na základě pozvání předsedy také 
zástupci dalších institucí, pokud je to účelné vzhledem k projednávanému tématu.

Článek 3

Vymezení činností Pracovních skupin

1. Pracovní skupiny jsou komunikační a poradní platformou pro Gestory opatření PZKO. 
Činností Pracovních skupin je zejména:

1.1 Monitorovat průběh plnění opatření a cílů PZKO.

https://www.mzp.cz/cz/aktualizace_programu_zlepsovani_kvality_ovzdusi_2020
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1.2 Identifikovat problémy spojené s realizací opatření a s naplňováním cílů 
stanovených v PZKO a navrhovat způsoby jejich odstranění.

1.3 Poskytovat Gestorům opatření metodickou pomoc či jinou výpomoc vhodnou 
k zajištění realizace opatření stanovených v PZKO, např. při tvorbě podrobných 
časových plánů, akčních plánů apod.

1.4 Zajišťovat výměnu informací o skutečnostech, které by mohly mít dopad na 
plnění opatření a cílů PZKO.

1.5 Zajišťovat výměnu zkušeností s realizací opatření stanovených v PZKO a 
podporovat uplatňování dobré praxe.

1.6 Navrhovat dodatečné aktivity na podporu splnění cílů a opatření stanovených 
v PZKO.

2. Pracovní skupiny nemají rozhodovací pravomoc, jejich závěry slouží jako doporučení
Ministerstvu životního prostředí a Gestorům opatření PZKO.

Článek 4

Jednání Pracovních skupin

1. Pracovní skupiny svolává předseda dle čl. 2 bodu 3, příp. jeho zástupce. Pracovní 
skupiny se schází k jednání dle potřeby, minimálně však jednou ročně.

2. Svolání Pracovní skupiny se provádí pozvánkou distribuovanou prostřednictvím 
elektronické pošty mezi členy Pracovní skupiny. Pozvánka určí formu, místo, datum, 
čas jednání a program jednání.

3. Pracovních skupiny mohou jednat také společně, je-li to účelné.
4. Program jednání Pracovních skupin je sestavován s ohledem na aktuální potřeby, 

případně doporučení členů Pracovních skupin. Členové Pracovních skupin mají 
možnost průběžně zasílat své podměty k jednání na kontaktní emailové adresy odboru 
ochrany ovzduší.

5. Jednání Pracovní skupiny řídí předseda příp. jeho zástupce.
6. Pracovní skupina se může v případě potřeby usnášet, a to prostou většinou hlasů 

přítomných členů Pracovní skupiny. Usnesení Pracovní skupiny má doporučující 
charakter.

7. Z každého jednání pracovní skupiny se pořizuje zápis. Návrh zápisu pořizuje zástupce 
Ministerstva životního prostředí pověřený předsedou, který jej rozesílá elektronicky 
členům Pracovní skupiny k připomínkám. Nevyj ádří-li se člen Pracovní skupiny 
k návrhu zápisu do stanoveného data, má se za to, že s návrhem zápisu souhlasí. 
Konečné znění zápisu podepisuje předseda příp. jeho zástupce. Zápis z jednání pracovní 
skupiny bude zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí 
v sekci ochrana ovzduší^.

8. Skutečnosti uvedené v zápisu dle bodu 7 berou členové Pracovní skupiny na vědomí 
a zajišťují předání informací odpovědným osobám v rámci své instituce.

2https.7/www.mzp.cz/cz/statut_pracovnich_skupin_ovzdusi
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9. Členové Pracovních skupin zastupující obce s rozšířenou působností informují o zápisu 
dle bodu 7 a o dalších skutečnostech, které vzešly z jednání příslušné Pracovní skupiny, 
obce ve své územní působnosti, kterým byla v PZKO v kap. C.4 uložena opatření, 
a poskytují jim součinnost při jejich realizaci.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

1. Změny tohoto statutu se provádějí vydáním nového statutu, který schvaluje a podepisuje 
ministr životního prostředí. Veškeré návrhy na změny tohoto statutu předkládá předseda 
pracovní skupiny ministrovi životního prostředí prostřednictvím náměstkyně pro řízení 
sekce technické ochrany životního prostředí.

2. Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu ministra životního prostředí.

V Praze dne ~ května 2021

Mgr/Richard/Brabec
miniMr životního prostředí
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 138386159-257981-210517102614, že tento 
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby 
elektronické, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Ověřující osoba: Irena Hrabalová - Sekce politiky a mezinárodních vztahů
Vystavil: Ministerstvo životního prostředí

V Praze dne 17.05.2021
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