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Co přináší nový zákon o ochraně ovzduší?
Novela zákona o ochraně ovzduší byla
dne 13. června 2012 ve Sbírce zákonů ČR
uveřejněna jako nový zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší. Jedná se o základní právní
předpis v oblasti ochrany ovzduší; prováděcí
předpisy k novému zákonu o ochraně ovzduší
jsou v současné době ve fázi meziresortního
připomínkového řízení a předpokládaná
účinnost prováděcích předpisů je stanovena
stejně jako u nového zákona o ochraně ovzduší
na období od 1. září 2012.
Nový zákon přináší řadu rozsáhlých změn
včetně zrušení veškeré stávající právní úpravy.
Hlavním cílem nového zákona o ochraně
ovzduší je zásadní zlepšení kvality ovzduší,
a především efektivnější ochrana obyvatel před
imisní zátěží. Důvodem je pokračující stagnace
na úrovni stavu znečištění ovzduší, které má
přímé negativní dopady na zdraví i životy lidí.
Ambicí nového zákona o ochraně ovzduší je
dosáhnout lepší kvality ovzduší při současném
snížení nadbytečné administrativní zátěže
a legislativních povinností. Nový zákon také
reaguje na plnění národních cílů a mezinárodních
závazků v oblasti ochrany ovzduší.
Nový zákon o ochraně ovzduší přináší následující významné změny:
Kompenzační opatření
Nová právní úprava zajistí, že v oblastech
se zhoršenou kvalitou ovzduší nebudou uvedeny
do provozu nové zdroje znečišťování, dokud
neprokážou nebo nepřijmou opatření, která
budou nové znečištění vyvažovat. Kompenzační
opatření, jež jsou v zákoně nově obsažena, budou
investičního i provozního charakteru.
Zavádění nízkoemisních zón
Obce a města budou mít možnost vyčlenit
na svých územích zónu, do které nebudou moci
vjíždět auta, jež nesplňují emisní limity. Obce
a města ale zároveň musí zajistit objízdnou trasu
po silnici stejné nebo vyšší třídy.
Nové parametry kotlů pro domácnosti
Nová opatření se dotknou i domácností. Malé
kotle (o příkonu do 300 kW) uváděné na trh
v České republice budou mít výrazně nižší emise
než dnes. Dohlížet na to bude Česká obchodní
inspekce. Zákon také zakazuje spalování
nekvalitních paliv.
Emisní požadavky na malé spalovací zdroje do
300 kW jsou stanoveny podle výkonu, dávkování,

typu a výhřevnosti paliva, kdy od 31. prosince
2013 platí přísnější limity.
Kontrola v domácnostech
Nový zákon zavádí povinné ověřování emisních
a technických parametrů zdrojů o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW, které
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění. Tyto kontroly budou
vykonávat osoby autorizované Ministerstvem
životního prostředí. Kromě vizuální kontroly
mohou tyto osoby navíc seřídit a vyčistit
kotel a případně doporučit, jak jej optimálně
používat. Administraci celého systému budou
mít na starosti obecní úřady obcí s rozšířenou
působností pro svůj obvod.
Individuální posuzování velkých znečišťovatelů
Nový zákon umožní také individuální přístup
ke znečišťovatelům ovzduší. Příslušné krajské
úřady budou moci zpřísnit provoz zdroje, který
má na kvalitu ovzduší v oblasti prokazatelně
špatný vliv.
Jednodušší a efektivnější poplatky
Nový zákon dále významně zjednodušuje
placení poplatků. Administrativní zátěž se díky
tomu sníží u provozovatelů, úřadů i obcí. Počet
zpoplatněných látek se sníží z více než dvaceti
na čtyři základní. Poplatek, který se dříve vybíral
od výše 500 korun, bude nově inkasován tam, kde
jeho výše dosáhne 50 000 Kč za provozovnu. Od
roku 2017 se budou poplatky postupně zvyšovat,
a to až do roku 2022.
Zákon současně umožňuje snižování poplatků,
pokud bude provozovatel snižovat emise nad
rámec minimálních legislativních požadavků
nebo je již dnes pod touto úrovní. Poplatek se
vůbec nevyměří při dosažení vysoké úrovně
ochrany ovzduší, definované snížením emisí pod
hodnotu 50 % horní hranice spojené s nejlepšími
dostupnými technikami.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností již
nebudou rozhodovat o poplatcích za (současné)
střední zdroje znečišťování ovzduší.
Rozšíření aplikace emisních stropů na různých úrovních za účelem dodržení přípustné
úrovně znečištění ovzduší
V příloze č. 1 zákona jsou popsány hlavní
cíle ochrany ovzduší v nastávajícím období
ohraničeném rokem 2020. Zcela jednoznačně
došlo ke zpřísnění stávajících hodnot národních
emisních stropů pro jednotlivé znečišťující látky.
pokračování na str. 2
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Zavedení individuálního přístupu ke zdrojům znečišťování ovzduší se zohledněním jejich významu a vlivu na kvalitu
ovzduší
Dochází ke zjednodušení a zpřesnění ve výčtu typů stacionárních
zdrojů na ty, které provádějí jednorázové měření emisí
znečišťujících látek, pro něž nejsou stanoveny specifické emisní
limity, a stacionárních zdrojů, které provádějí kontinuální měření
emisí včetně stanovení rozsahu měřených znečišťujících látek
a provozních parametrů.
Zákon dále v příloze č. 2 obsahuje takzvané vyjmenované
stacionární zdroje, které mohou být provozovány pouze
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na základě povolení a jsou rozdělené podle oborů, technologií
a kapacity provozu s přehledným vyznačením do tří sloupců:
A – je vyžadována rozptylová studie
B – jsou vyžadována kompenzační opatření
C – je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu
 Rostislav Habán, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 514, haban.r@kr-vysocina.cz

Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce
– výzva k předkládání žádostí do 31. července 2012
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, vyhlašuje v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné
vodohospodářské ekologické akce (dále jen „zásady“) č. 07/11
výzvu k předkládání žádostí do 31. července 2012. Alokovaná
výše finančních prostředků je 8 690 089 Kč. Dotace podle uvedených zásad se poskytují na výstavby a rekonstrukce kanalizací
a čistíren odpadních vod, které řeší obce velikosti do 10 000 ekvivalentních obyvatel (dále jen „EO“). U všech akcí je podmínkou,
že předmět žádosti musí řešit nejméně 100 EO. U obcí do 400 EO
se musí jednat o akci, která je v mimořádném zájmu ochrany vod
nebo ochrany přírody. Žadatelem může být obec či svazek obcí.
Povinnými přílohami žádosti jsou mimo jiné pravomocné stavební povolení a doklady o výsledcích veřejné soutěže včetně smlouvy o dílo na realizaci předmětu žádosti. Maximální výše dotace
se poskytuje do 80 % celkových uznatelných nákladů, přičemž

maximální výše požadované dotace je 12 mil. Kč. Podané žádosti budou projednány a vyhodnoceny v hodnoticím výboru, který
provede výběr akcí, u nichž doporučí výši dotace. Následně bude
zastupitelstvo kraje rozhodovat o poskytnutí dotací jednotlivým
příjemcům pravděpodobně 18. září 2012. Dotace budou poté poskytovány na základě smlouvy o poskytnutí dotace.
Veškeré podmínky pro poskytování dotací jsou uvedeny
v zásadách, které jsou zveřejněny na www.kr-vysocina.cz
> Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor
lesního a vodního hospodářství a zemědělství > Oddělení
vodního hospodářství > Dotace a finanční prostředky v oblasti
vodního hospodářství.
 Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Ochrana ovzduší
V částce 69/2012 Sbírky zákonů vydané dne 13. 6. 2012 byl
pod č. 201 publikován zákon o ochraně ovzduší.
Nový zákon ruší dosud platný zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Právní předpis si
klade za cíl zásadně zlepšit kvalitu ovzduší a efektivněji
chránit obyvatelstvo před imisní zátěží.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012 (část 1. 1. 2013,
7. 1. 2013, 1. 1. 2014, 1. 1. 2017, 1. 1. 2018).
Pozemní komunikace
V částce 68/2012 Sbírky zákonů vydané dne 13. 6. 2012
byl pod č. 196 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Zákon mimo jiné upravuje provozování inteligentních dopravních systémů a zpřesňuje právní úpravu provozování
reklamních zařízení přímo na dálnici a slevu na mýtném
pro dopravce.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012 (část dnem vyhlášení).
Provoz na pozemních komunikacích
V částce 68/2012 Sbírky zákonů vydané dne 13. 6. 2012 byl pod
č. 197 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona umožňuje jízdy cyklistů s přídavnými dětskými
vozíky na silnici.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Evropská občanská iniciativa
V částce 67/2012 Sbírky zákonů vydané dne 12. 6. 2012 byl pod
č. 191 publikován zákon o evropské občanské iniciativě.
Zákon upravuje některé postupy a podmínky pro výkon práva občana členského státu EU podílet se na demokratickém životě EU
prostřednictvím občanské iniciativy.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
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Pedagogičtí pracovníci
V částce 68/2012 Sbírky zákonů vydané dne 13. 6. 2012 byl pod
č. 198 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Novela upravuje kvalifikační předpoklady, obecné zásady kariérního systému a další vzdělávání všech skupin pedagogických
pracovníků.
Zákon nabývá účinnosti dnem 29. 6. 2012.

Zákon přispívá ke zmenšení celkového počtu a zkrácení délky trvání civilního soudního řízení.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012.

Mediace
V částce 70/2012 Sbírky zákonů vydané dne 13. 6. 2012 byl pod
č. 202 publikován zákon o mediaci a o změně některých zákonů
(zákon o mediaci).

 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Evropsky významné lokality
V částce 73/2012 Sbírky zákonů vydané dne 19. 6. 2012 bylo pod
č. 208 publikováno nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 4. 7. 2012.

Interní audit v organizacích veřejné správy – 1. část
Profese interního auditora se v české praxi začala objevovat počátkem devadesátých let minulého století. Nejprve byl
zaváděn ve velkých průmyslových podnicích a bankách. S odstupem téměř deseti let byl přijat zákon o finanční kontrole
ve veřejné správě, díky kterému byl interní audit zaváděn také do orgánů veřejné správy. Pro vedoucí orgánů veřejné
správy by však zavedení interního auditu nemělo vycházet pouze z povinnosti dané zákonem. Motivací by měla být
především skutečnost, že interní audit je službou pro management, je pro
něj poradním orgánem, který hledá způsob, jak dosáhnout vyšší efektivnosti prostřednictvím neustálého zdokonalování
používaných metod, systémů a postupů.
Podstata interního auditu je dána jeho
definicí: „Interní audit je nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost

zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat
jejích cílů tím, že přináší systematický
metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídicích
a kontrolních procesů a správy a řízení
organizace.“ Řečeno jinak, interní audit
vykonává ty činnosti, které by měl vykonávat management organizace, kdyby
na ně měl dostatek času. Protože tento čas
nemá, využívá služeb interního auditu.
V praxi se lze často setkat s nepochopením úlohy interního auditu a s jeho
zaměňováním s externím auditem nebo
s vnitřní kontrolou. Mezi těmito činnostmi ovšem existuje podstatný rozdíl.
Externí audit je poměrně úzce zaměřen
na ověřování věrohodnosti účetnictví
a roční závěrky hospodaření společnosti.
Činnost interního auditu je nesrovnatel-

ně širší a zaměřena prakticky na všechny
procesy v rámci organizace. Externí audit
provádí cizí nezávislá auditorská firma
na objednávku auditovaného subjektu.
Neznamená to samozřejmě, že by interní
a externí auditor nemohli spolupracovat.
Naopak z ekonomických důvodů je jejich
spolupráce žádoucí. Externí auditor může
využít výsledků práce interního auditora,
čímž se mohou snížit poměrně vysoké náklady na provedení externího auditu. Zároveň interní audit nemusí znovu ověřovat
to, co už bylo ověřeno externím auditem.
Také rozdíl mezi interním auditem
a vnitřní kontrolou je podstatný a pro
úspěšnou práci interního auditu je důležité, aby v organizaci byla všeobecně vnímána jejich odlišnost. Základní
rozdíly mezi vnitřní kontrolou a interním auditem shrnuje následující tabulka.

Rozdíl mezi interním auditem a vnitřní kontrolou
Zařazení
Podstata
Kdo provádí
Cíl

Vnitřní kontrola

Interní audit

Součást řízení všech úrovní
Zjišťování odchylek skutečného stavu
od stavu žádoucího
Všichni řídící pracovníci jako denní součást
své práce
Kontrolní útvar
Odstranění zjištěných nedostatků

Nástroj managementu
Nezávislé ověřování všech činností organizace
Útvar interního auditu
Zvyšování efektivnosti, vytváření přidané hodnoty

V příštím čísle Zpravodaje uvedeme základní informace o druzích auditu, o vybraných součástech auditní dokumentace a zmíníme též některé doporučené auditní postupy.
 Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, telefon: 564 602 250, e-mail: kadlec.z@kr-vysocina.cz
 Kateřina Tesařová, oddělení interního auditu, telefon: 564 602 108, e-mail: tesarova.k@kr-vysocina.cz
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Kraj Vysočina vyhlašuje

druhou výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání
projektových žádostí o finanční podporu v rámci prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání
a čtvrtou výzvu v prioritní ose 3 – Další vzdělávání Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Částka pro tuto výzvu: 83 441 977,92 Kč
Oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Částka pro tuto výzvu: 21 635 935,88 Kč
Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Částka pro tuto výzvu: 31 230 392,13 Kč
Prioritní osa programu: 3 – Další vzdělávání
Oblast podpory: 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Částka pro tuto výzvu: 47 359 262,62 Kč
Datum vyhlášení výzvy: 20. června 2012
Datum zahájení a ukončení příjmu žádostí: 6. až 17. srpna
2012, do 13.00 hod.
Datum otevření Benefit7 pro vyplnění projektových žádostí:
od 27. června 2012
Předběžný termín vyhlášení výsledků výběrového procesu:
únor 2013
Doporučený termín zahájení realizace grantového projektu:
nejdříve od dubna 2013
Oprávněnými předkladateli projektových žádostí o finanční
podporu jsou:
Školy a školská zařízení; vysoké školy, sdružení a asociace škol,
právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce, svazky obcí, odborové organizace a organizace
zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení, hospodářská komora, agrární komora, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, náboženské společnosti,
nadace a nadační fondy) atd.
Minimální a maximální výše poskytnuté finanční podpory
na 1 grantový projekt:
- v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání: min. částka 1 mil. Kč,
max. částka 10 mil Kč;

- v prioritní ose 3 – Další vzdělávání: min. částka 1 mil. Kč, max.
částka 4,5 mil. Kč.
Minimální a maximální doba trvání grantových projektů:
Minimální délka trvání grantového projektu je 12 měsíců, maximální délka trvání grantového projektu je 36 měsíců, přičemž
grantové projekty v prioritní ose 1 musí být ukončeny nejpozději do 31. 1. 2015, v oblasti podpory 3.2 nejpozději do 31. 3. 2015.
Kompletní text výzvy, formuláře povinných příloh žádosti,
Příručka pro žadatele a ostatní dokumenty jsou ke stažení na
www.vysocina-finance.cz > Finanční zdroje z EU > OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost > Aktivní výzvy nebo na www.
msmt.cz.
Konzultace projektových záměrů je možná prostřednictvím
e-mailu: opvk@kr-vysocina.cz nebo osobně
po telefonické domluvě s kontaktními osobami:
 Monika Nejedlíková, telefon: 564 602 548,
e-mail: nejedlikova.m@kr-vysocina.cz
 Michala Pechová, telefon: 564 602 547,
e-mail: pechova.m@kr-vysocina.cz
 Lucie Líbalová, telefon: 564 602 540,
e-mail: libalova.l@kr-vysocina.cz
 Vendula Hanzalová, telefon: 564 602 552,
e-mail: hanzalova.v@kr-vysocina.cz
 Jana Hadravová, telefon: 564 602 580,
e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz
 Jana Böhmová, telefon: 564 602 585,
e-mail: bohmova.j@kr-vysocina.cz

