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Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (28 novel za 10 let platnosti) 

- PZKO jako programy ke zlepšení kvality ovzduší  

- podmínka EK pro EU dotace do ochrany ovzduší + povinnost dle čl. 23 směrnice 

2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu 

- povinnost pro KÚ zpracovat do 18 měsíců od vymezení oblastí s překročenými 

imisními limity (OZKO) a vydat formou nařízení kraje (přenesená působnost) 

- forma i osnova určena zákonem o ochraně ovzduší – nejobsáhlejší krajský předpis 

(verze 2012 – 104 stran formátu A4!) 

- vydány celkově 3 verze nařízení (2006, 2009 a 2012) a to pouze pro JMK bez Brna (to 

mělo povinnost zpracovat, ale nemělo jak vydat) 

- PZKO zacíleny zejména na stacionární zdroje (průmysl) – na jiné oblasti neměl zákon 

účinné nástroje  - doprava, lokální topeniště 

- verze 2012 napadena žalobou u Krajského soudu v Brně a následně také u Ústavního 

soudu - neúspěšně 



ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Č. 201/2012 Sb. 
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-  účinný od 1. září 2012 

- PZKO nově v gesci MŽP + jiná forma – „opatření obecné povahy“ 

- PZKO nově programy zlepšování kvality ovzduší 

- zákonná povinnost vydat PZKO do 01.09.2014 (§ 41 odst. 3) – vydány ale až v 05/2016 

- Území JMK rozděleno podle NUTS IV na zónu Jihovýchod (spolu s Vysočinou) a 

Aglomeraci Brno (okresu Brno – město) 

- Osnova dána striktně přílohou č. 5 k zákonu č. 201/2012 Sb. – výsledkem je velmi 

obsáhlý materiál PZKO čítající 231 stran (Jihovýchod) resp. 200 stran (Brno) 

Nové PZKO změnily přístup k ochraně ovzduší, jsou sice obdobně pojmenovány příčiny  

problémů s kvalitou ovzduší a zdrojů znečišťování ovzduší v JMK a Brně a jsou navržena 

obecná opatření ke zlepšení ovzduší bez konkrétního rámce nástrojů uvedených v zákoně 

o ochraně ovzduší. 

Řada opatření je uložena na bedra MD resp. ŘSD (dostavba dálniční sítě, VMO), MMR 

(prašnost z provádění staveb) a také krajských a obecních samospráv (bez finančního 

efektu!!) 

 



POSTUP ZPRACOVÁNÍ PZKO 
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- Veřejná zakázka na cca 18 mil. Kč spolu s NPSE a Střednědobou strategii (do roku 2020) 

zlepšení kvality ovzduší v ČR 

- Velký důraz na analytickou část – emisní a imisní bilance, celkové množství emisí (zpětné 

modelování), výčet hlavních zdrojů, dálkové znečištění z okolních států, modelování 

účinnosti navrhovaných opatření… 

Návrhová část - opatření  PZKO 

A.  Snížení vlivu silniční dopravy na úroveň znečištění ovzduší, 
B.  Snížení vlivu stacionárních zdrojů na úroveň znečištění ovzduší, 
C.  Snížení vlivu zemědělské výroby na úroveň znečištění ovzduší, 
D.  Snížení vlivu stacionárních zdrojů provozovaných v živnostenské činnosti a v domácnostech 

na úroveň znečištění ovzduší, 
E. Snížení vlivu jiných zdrojů na úroveň znečištění ovzduší. 
 
V rámci JMK celkem 36 karet jednotlivých opatření pro zlepšování kvality ovzduší 

 



PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V JMK 

05 | PZKO  

• PZKO aglomerace Brno (CZ06A) a PZKO zóny 
Jihovýchod(CZ06Z) – JMK bez Brna + Vysočina 

• Programy zveřejněny dne 27.05.2016 na úřední 
desce MŽP, účinnost po 15 dnech (15.06. – Brno; 
20.06. Jihovýchod) 

Přenesená působnost – krajský úřad 

– Opatření v oblasti stacionárních 
zdrojů  (průmysl) 
4 opatření 

– Opatření ke snížení vlivu jiných 
zdrojů  
2 opatření 

Samostatná působnost – kraj  
– Opatření ke snížení vlivu 

silniční dopravy   
15 opatření 

– Opatření ke snížení vlivu 
stacionárních zdrojů 
provozovaných především v 
domácnostech   
3 opatření 

– Opatření ke snížení vlivu 
jiných zdrojů  
5 opatření 



PZKO - OPATŘENÍ V GESCI KRAJSKÉHO ÚŘADU 
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Kód Název opatření  Gesce Termín  Vyhodnocení za rok 2016 

BB1  Snížení vlivu stávajících průmyslových a 
energetických stacionárních zdrojů na úroveň 
znečištění ovzduší – Čištění spalin nebo 
odpadních plynů, úprava technologie  

krajský úřad  průběžně 
do 31. 
12. 2020  

Realizováno - zdroje kontrolovány v rámci přezkumů 
integrovaných povolení nebo změny „složkového“ 
povolení provozu, zda plní nejlepší dostupné 
techniky (jen vydefinované zdroje v PZKO a Opatření 
obecné povahy) 

BB2  Snižování prašnosti v areálech průmyslových 
podniků, pořízení techniky pro omezení 
fugitivních emisí ze skládkování/skládek/z 
volného prostranství/z manipulace se 
sypkými materiály  

krajský úřad  průběžně 
do 31. 
12. 2020  

Realizováno – při povolovacím procesu jsou 
stanoveny požadavky na snižování prašnosti v 
areálech podniků (vesměs součástí provozního řádu) 

BD1  Zpřísňování/stanovování podmínek provozu  krajský úřad  průběžně 
do 31. 
12. 2020  

Realizováno – požadavek při povolování nových 
zdrojů nebo změn stávajících zdrojů 

BD2  Minimalizace imisních dopadů provozu 
nových stacionárních zdrojů v území  

krajský úřad  průběžně 
do 31. 
12. 2020  

Realizováno – požadavek při povolování nových 
zdrojů 

BD3 Omezování prašnosti ze stavební činnosti ORP, krajský 
úřad 

průběžně 

do 31. 

12. 2020 

MŽP se zavázalo k tvorbě metodiky – řeší se na 

úrovni metodické pomoci MŽP a KÚ 

ED1  Územní plánování  obecní úřad, 
krajský úřad, 
MMR, MO, MŽP  

průběžně 
do 31. 
12. 2020  

Sdílená kompetence, řešeno na více úrovních… 
ZUR JMK – OOP nabylo účinnosti 03.11.2016 



PZKO - OPATŘENÍ MIMO GESCI KRAJŮ A OBCÍ 
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Kód opatření  Název opatření  Gesce Termín  

AB1  Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací  pro automobilovou dopravu  MD (ŘSD)  do 31. 12. 2020  

AB4  Výstavba a rekonstrukce železničních tratí  MD (SŽDC)  průběžně do 31. 12. 2020  

CZ06Z Jihovýchod 
AB1 – R43, R55, R52, I/38 vč. obchvatu Znojma 
AB4 – ŽUB, VRT 
         - regionální tratě – dostavba, zkapacitnění, elektrifikace… = páteř IDS JMK 
 
CZ06A  Aglomerace Brno 
AB1 – třístupňová ochrana Brna - R43, západní jižní a východní část VMO,  
AB4 – ŽUB, Severojižní kolejový diametr   
         - VRT Brno – Praha, Brno – Ostrava a Brno - Vídeň 
          



PZKO - OPATŘENÍ V GESCI KRAJE 

04 | PZKO  

Kód opatření  Název opatření  Gesce Termín  

AA2  Ekonomická podpora (dotace) provozu veřejné hromadné dopravy  obce, kraj, MD  průběžně do 31. 12. 2020  

AB2  Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí  obce, kraj, MD (ŘSD)  průběžně do 31. 12. 2020  

AB3  Odstraňování bodových problémů na komunikační síti  obce, kraj, MD (ŘSD)  Průběžně do 31. 12. 2020  

AB9  Integrované dopravní systémy veřejné hromadné dopravy obce, kraj, MD  průběžně do 31. 12. 2020  

AB10  Zvyšování kvality v systému veřejné hromadné dopravy  obce, kraj, MD  průběžně do 31. 12. 2020  

AB11  Zajištění preference veřejné hromadné dopravy  obce, kraj, MD  průběžně do 31. 12. 2020  

AB12  Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné hromadné dopravě  obce, kraj  průběžně do 31. 12. 2020  

AB13  Podpora cyklistické dopravy  obce, kraj  průběžně do 31. 12. 2020  

AB14  Podpora pěší dopravy  obce, kraj  průběžně do 31. 12. 2020  

AB15  Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu  obce, kraj  průběžně do 31. 12. 2020  

AB16  Úklid a údržba komunikací  obce, kraj, MD (ŘSD)  průběžně do 31. 12. 2020  

AB17  Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně  obce, kraj, MD (ŘSD)  průběžně do 31. 12. 2020  

AB18  Omezování emisí z provozu vozidel obce/kraje a jeho organizací  obce, kraj  průběžně do 31. 12. 2020  

AB19  Podpora využití nízkoemisních a bezemisních pohonů v automobilové dopravě  obce, kraj  průběžně do 31. 12. 2020  

AC1  Podpora carsharingu  obce, kraj  průběžně do 31. 12. 2020  

DB1  Podpora přeměny topných systémů v domácnostech – Instalace a využívání 
nových nízkoemisních či bezemisních zdrojů energie  

obce, kraj, MŽP  průběžně do 31. 12. 2020  

DB2  Snížení potřeby energie  obce, kraj  průběžně do 31. 12. 2020  

DB3  Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury, rozšiřování sítí zemního 
plynu a soustav zásobování tepelnou energií  

obce, kraj průběžně do 31. 12. 2020  

EA1  Podmínky ochrany ovzduší pro veřejné zakázky  obce, kraj  průběžně do 31. 12. 2020  

EB1  Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a zvyšování podílu zeleně v obytné 
zástavbě  

obce, kraj  průběžně do 31. 12. 2020  

EB2  Snižování vlivu dlouhodobých deponií vytěžených materiálů a průmyslových areálů 
na kvalitu ovzduší  

MPO, kraj, obce  průběžně do 31. 12. 2020  

EC1  Informování a osvěta veřejnosti v otázkách ochrany ovzduší  obce, kraj, MŽP  průběžně do 31. 12. 2020  

08 | PZKO  - OPATŘENÍ KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA 



DŮVODY NEZREALIZOVÁNÍ OPATŘENÍ DO KONCE ROKU 2020 - 
PRIORITNÍ VÝSTAVBA DÁLNIC A OBCHVATŮ MĚST A OBCÍ 
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• Silnice I. třídy a dálnice jsou ve vlastnictví státu (Ředitelství silnic a dálnic ČR) 
 
• ZUR JMK účinné od 03.11.2016 – územní studie v OB3 metropolitní rozvojové 

oblasti Brno (D43, J tangenta, zkapacitnění D1) – fáze návrhu zadání územní 
studie – 3 roky na další aktualizaci ZUR JMK 

 
• Obchvaty prioritních měst – v rámci IROP jsou prostředky na cca 10 obchvatů 

na celou ČR 
 
• Pokud dálnice a obchvaty nejsou ukotveny v ZUR JMK, nemají platnou EIA a 

zabezpečeny výkupy pozemků a platné územní rozhodnutí, je vysoce 
nepravděpodobné, že budou do konce roku 2020 dokončeny. 



RIZIKA NEZREALIZOVÁNÍ OPATŘENÍ DO KONCE ROKU 2020 
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• Pokračující překračování platným imisních limitů – národních i evropských 
• Zdravotní rizika pro obyvatele 
• Hrozba finančních sankcí ze strany Soudního dvora v Lucemburku – výše 

sankce dle délky doby, kdy ČR neplní, dle závažnosti porušení a dle 
“národního faktoru“ – 2 mil. Euro jednorázově (54 mil. Kč) a cca 10 000 Euro 
denně (tj. 8 mil. Kč/měsíc) do doby nápravy stavu 

• Důvody – nedostatek pracovníků na KÚ a OÚ, administrace dotačních titulů, 
potřeba dopracování konkrétních projektů podle opatření 

 

AKTUÁLNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
• MŽP ve spolupráci s kraji navrhuje v rámci NPŽP – dotace na místní akční 

Plány zlepšování kvality ovzduší – 50% platu na projektové manažery KÚ a 
150 ORP v rámci ČR 

• NPŽP – výsadba izolační zeleně (AB17) vč. popínavé zeleně na protihlukových 
stěnách apod. 

 



PORUČÍME VĚTRU DEŠTI ANEB KVALITA OVZDUŠÍ  MEZIROČNĚ 
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2006                        2007                                       2008 

2009                        2010                                      2011 



KVALITA OVZDUŠÍ  MEZIROČNĚ 
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2012                        2013                                       2014 

Důvod? - rozdílné rozptylové podmínky v jednotlivých letech, 
parametry topné sezóny, výskyt smogových situací. Emise 
znečišťujících látek z antropogenní činností jsou víceméně 
meziročně ustálené (pokles průmyslových emisí je „kompenzován 
setrvalým nárůstem emisí z vytápění a zejména z dopravy).  
Začátek roku 2017 – výjimečné meteorologické podmínky – 
mohutná a dlouhotrvající tlaková výše nad východní Evropou = 
teplotní inverze, bezvětří a nejchladnější leden za 77 let měření… 

2015   



REÁLNÁ OPATŘENÍ DO KONCE ROKU 2020 
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• Infrastrukturní opatření se nepodaří stihnout – jde o dlouhodobá opatření 
 
Reálná jsou tedy jen „měkká“ opatření – zejména: 
 
-   AB10 – Zvyšování kvality s systému veřejné dopravy – dostavby IDS uzlů pro       

multimodální dopravu, zlepšení kvality vozidel, 
- AB16 – Úklid a údržba komunikací 
- AB17 – Omezení prašnosti výsadbou izolační zeleně 
- DB1 – „Kotlíkové dotace“ 
 
Stále čekáme na metodický pokyn k implementaci PZKO a na nové znění NPŽP… 



Ing. Tomáš Helán 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Odbor životního prostředí 

tel.: 541 652 626  

e-mail: helan.tomas@kr-jihomoravsky.cz 

Děkuji za pozornost 


