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Společná deklarace 

k opatřením pro zlepšení kvality ovzduší 
v Moravskoslezském kraji 

 
 

Ministerstva životního prostředí (MŽP) 
Vršovická 65 
100 00 Praha 10 
zastoupeného ministrem životního prostředí Mgr. Tomášem Chalupou 

Moravskoslezského kraje  
28. října 117 
702 18 Ostrava 
zastoupeného hejtmanem Ing. Jaroslavem Palasem 

 
 
 
 

Preambule 
 
Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě postiženi zhoršenou 

kvalitou ovzduší. Z místních původců znečišťování ovzduší se na této situaci vedle 
velkých zdrojů podílejí i domácnosti a doprava (včetně resuspenze).  

 
Minimalizace úrovně znečištění ovzduší je řešena v rámci všech zákonných 

opatření (například v rámci procesů posuzování vlivů staveb, činností a technologií na 
životní prostředí a dalších, jejichž součástí jsou opatření ke zmírnění jejich negativních 
vlivů), místních vyhlášek a dalších. Navíc jsou ke zlepšení kvality ovzduší využívány 
rovněž další nástroje a postupy. Mezi tyto nástroje patří také dobrovolné dohody, které 
jsou uzavírány s významnými podniky s cílem snížit dopady jejich činností nad rámec 
zákonných norem, grantové a evropské programy (například Operační program životní 
prostředí), z nichž mohou čerpat příjemci podpory podle platných pravidel na projekty 
pro zlepšování ovzduší, či kompenzační opatření a další koncepční materiály, ve 
kterých jsou definovány opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Důležitým dokumentem je 
Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje. 
Dalším koncepčním materiálem, který řeší problematiku kvality ovzduší 
v Moravskoslezském kraji, je Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska 
životního prostředí v Moravskoslezském kraji, jejíž plnění vyplývá s usnesení vlády č. 
260 ze dne 9. dubna 2010.  
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Účel deklarace 

 
Účelem deklarace je: 
 

• snižovat úroveň znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji,  
• nastínit možné změny pravidel čerpání finančních prostředků z evropských 

i národních zdrojů, zvýšit absorpční kapacitu těchto prostředků a nalézt možná 
opatření, na které by bylo možné tyto prostředky čerpat,  

• vytvořit finanční zdroje a efektivně vynaložit tyto prostředky na snížení emisní 
zátěže produkované lokálními topeništi, 

• analyzovat možnosti a navrhnout rozšíření oblasti podpory OPŽP o alternativní 
dopravu,  

• podpořit vědu, výzkum a osvětu, 
• zintenzivnit vzájemnou informovanost a součinnost, 
• vytvořit dílčí akční plány. 

 
 

Příslib účastníků deklarace 
 

Účastníci deklarace vyjadřují ochotu koordinovat svou činnost vedoucí ke 
 zlepšení kvality ovzduší na území Moravskoslezského kraje, vzájemně se informovat v 
rámci pravidelných společných jednání o konkrétních plánovaných opatřeních a úzce 
spolupracovat na jejich realizaci.  

 
1. využívat všechny dostupné legislativní nástroje 

z toho: 

Ministerstvo životního prostředí  

• Implementovat do připravované legislativy efektivní a účinné nástroje ochrany 
ovzduší.  

• Metodicky spolupracovat s partnery při použití legislativních nástrojů. 

 

Moravskoslezský kraj  

• Spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí na přípravě legislativy v oblasti 
ochrany ovzduší. 

• Efektivně využívat možnosti dané legislativou v rámci povolovacích řízení 
vedených na úrovni Moravskoslezského kraje.   
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2. realizovat další opatření pro zlepšování ovzduší 

z toho 

Ministerstvo životního prostředí  

• Analyzovat možnosti a případně navrhnout změnu pravidel čerpání finančních 
prostředků z národních zdrojů (SFŽP), resp. vytvořit vhodný finanční program 
tak, aby mohly být příslušné prostředky použity na financování konkrétních 
opatření a projektů na zlepšení kvality ovzduší, a to zejména pro podporu 
ekologizace stávajících lokálních topenišť na území Moravskoslezského kraje, 
včetně realizace osvětové kampaně.  

• Analyzovat možnosti a případně navrhnout změnu pravidel čerpání finančních 
prostředků z prioritní osy 2 OPŽP, resp. zvýšit absorpční kapacitu, případně 
upravit podmínky poskytování podpory tak, aby mohly být příslušné prostředky 
použity na financování konkrétních opatření a projektů na zlepšení kvality 
ovzduší.  

• Analyzovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí možnosti navyšování 
prostředků pro využívání pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací a prací 
ve veřejném zájmu zaměřených na snižování prašnosti ve městech. 

 

Moravskoslezský kraj  

• Zohlednit při podpoře regionální hromadné dopravy alternativní technologie 
s nižším dopadem na kvalitu ovzduší.  

• Podporovat výstavbu čerpacích stanic na stlačený zemní plyn, resp. další 
alternativní zdroje. 

• Podporovat výstavbu silničních obchvatů. 

• Zohlednit ve svých strategických územně plánovacích dokumentech Zelené 
ochranné pásy.  

 

3. zintenzivnit vzájemnou informovanost a součinnost 

z toho 

Ministerstvo životního prostředí  

• Zajišťovat provoz státního monitoringu kvality ovzduší a zveřejňovat naměřené 
hodnoty.  

• Prohlubovat spolupráci s Polskem a hledat konkrétní kroky ke zlepšení situace 
na obou stranách hranice, a to jak na úrovni ministrů při jednání V4, v rámci 
česko-polské Smíšené komise pro otázky spolupráce v oblasti ochrany životního 
prostředí, tak i v rámci pracovní skupiny pro ochranu ovzduší. Spolupráce se 
zaměří na výměnu informací, vytvoření společných postupů při stanovení 
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podmínek provozu zdrojů, dále pak porovnání metodik pro stanovení podílu 
sektorů zdrojů na znečišťování ovzduší a omezování znečištění ovzduší v ČR a 
Polsku. Detailně informovat o výše uvedených aktivitách Moravskoslezský kraj.  

 

Moravskoslezský kraj  

• V rámci procesů EIA (posuzování vlivů záměrů na životní prostředí) projektů 
s předpokládaným vlivem na kvalitu ovzduší úzce spolupracovat s ostatními 
dotčenými subjekty. 

• Spolupracovat na plánu rozmístění monitorovacích stanic a případně se i jinak 
podílet na jejich výstavbě a provozu. 

 

4. podpořit vědu, výzkum, vzdělávání a osvětu 

z toho 

Ministerstvo životního prostředí  

• Vypsat soutěž pro studenty technických oborů, zaměřenou na projekty spojené 
s čistými technologiemi, nejlepšími dostupnými technikami, ochranou ovzduší, 
alternativní dopravou apod. V případě úrovně středních škol MŽP využije 
program ENERSOL. 

• Realizovat informační kampaň o negativním vlivu spalování odpadů a použití 
nekvalitních paliv v nevyhovujících a zastaralých kotlích v domácnostech 
na zdraví lidí. 

• Ve spolupráci se SFŽP spravovat dotační titul „Program podpory ozdravných 
pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“, který slouží k financování 
ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

 

Moravskoslezský kraj  

• Bude preferovat realizaci projektů využívajících  čisté technologie, nejlepší 
dostupné techniky, alternativní dopravu s cílem zlepšení kvality ovzduší 
v Moravskoslezském kraji. 

• Realizovat osvětovou kampaň za finanční podpory a v koordinaci s Ministerstvem 
životního prostředí s cílem informovat širokou veřejnost o negativním vlivu 
spalování odpadů a důsledcích použití nekvalitních paliv v nevyhovujících a 
zastaralých kotlích v domácnostech na zdraví lidí. 

• Bude spolupracovat na efektivním využití a adekvátním zacílení „Programu 
podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“.  

• Doporučí jako zřizovatel středních škol, aby tyto školy zařadily do rámcových 
vzdělávacích plánů témata energetické efektivity, alternativních zdrojů a dalších 
technologií s nižšími dopady na kvalitu ovzduší. 
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Účastníci deklarace se dohodli na realizaci výše uvedených opatření. Postup jejich 
realizace bude konkretizován v rámci pravidelných jednání obou stran. 
 
V…………………. dne …………………  
 
 
 

……………………………… 
za Ministerstvo životního prostředí 

ministr životního prostředí  
Mgr. Tomáš Chalupa 

……………………………… 
za Moravskoslezský kraj 

hejtman  
Ing. Jaroslav Palas 

 
 
 
 
 
 


