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Komentář ke vzoru: Podnět k prošetření překročení 
emisních limitů 

Aktualizováno k 13. 03. 2019 

Pro jakou situaci je vzor vhodný 

Vzor využijete, pokud chcete docílit zahájení řízení o přestupku spočívající v 

překračování emisních limitů z moci úřední ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve spojení s § 22 a následujících zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší. Překročení emisních limitů se může dopustit právnická osoba a také 

podnikající i nepodnikající fyzická osoba, a stejné osoby mohou rovněž podat podnět. 

 

Podněty jsou neformálními úkony, pro které správní řád nevyžaduje žádné formální 

ani obsahové náležitosti a mohou být dokonce i anonymní. Z povahy věci však plyne, 

že má-li se vůbec správní orgán takovým podnětem zabývat, musí z něj být patrné, 

jaké skutečnosti odůvodňují zahájení řízení z moci úřední. Je proto vhodné do 

podnětu uvést, kdo jej podává, v jaké věci a čeho se podatel domáhá. Správní 

orgán se bude podnětem zabývat do té míry, aby posoudil, zda zakládá důvody 

k zahájení řízení z moci úřední či nikoli, případně zda má být postoupen jinému 

příslušnému správnímu orgánu. 

 

Podatel může ze zákona správní orgán požádat o to, aby mu do 30 dnů od obdržení 

podnětu oznámil, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci 

úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. 

Jaké části vzoru přizpůsobit 

- Podatel 

o Doplňte své identifikační údaje dle vzoru. Podnět může podat fyzická i 

právnická osoba (spolek). 

- Adresát 

o Podnět k prošetření překročení emisních limitů lze podat k České 

inspekci životního prostředí anebo k příslušnému obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností. Přestupky nepodnikajících fyzických 

osob projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 24 

zákona o ochraně ovzduší. Přestupky podnikajících fyzických osob a 

právnických osob projednává inspekce nebo obecní úřad s rozšířenou 

působností – příslušnost je specifikována v § 26 zákona o ochraně 

ovzduší. 

- Místo a datum vyhotovení 

- Vylíčení skutkového stavu a odůvodnění podnětu 

o Uveďte skutkový stav problému a všechny relevantní informace, které 

mohou správnímu orgánu pomoci s prověřování Vašeho podnětu. 

Čím více konkrétní a přesné budou vaše informace, tím je větší 

pravděpodobnost, že se překročení limitů prokáže. Uveďte, o jaké 

místo se jedná, jakým způsobem jsou překročeny emisní limity, jak to 
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podatel zjistil (např. měřením ČHMÚ, vlastním měřením nebo 

pohledem – černý kouř atd.), co nebo kdo je domnělou příčinou 

překročení emisních limitů, zda existuje nějaký důkaz překročení 

emisních limitů, jak dlouho trvá tento závadný stav apod. Není 

potřeba uvádět konkrétní ustanovení právních předpisů, která 

umožňují zahájení a vedení řízení. Pokud je však podatel s těmito 

předpisy seznámen, je vhodné je v podnětu uvést. Obecně může jít o 

ustanovení § 22 a následující zákona o ochraně ovzduší. 

- Druh řízení 

o Podatel může požadovat buď zahájení řízení o uložení opatření 

k nápravě, nebo řízení o správním deliktu. Je ale na úřadu, aby zahájil 

takové řízení, jaké uzná za vhodné. 

o V případě, že budete žádat o uložení nápravných opatření a správní 

orgán zjistí překročení limitů, uloží provést opatření ke zjednání 

nápravy. Pokud je provozovatel zařízení neprovede, může správní 

orgán vydat rozhodnutí o zastavení stacionárního zdroje. 

o V přestupkovém řízení bude provozovateli uložena pokuta. 

- Přílohy 

o Přílohy nejsou povinnou náležitostí, ale pokud je v textu odkazováno 

na listinné důkazy, pak je žádoucí je v kopii přiložit.  

Kde nalézt další informace 

Podrobnější informace k podávání podnětů najdete v našich manuálech: 

- https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-spravni-

rizeni/rada/podavani-podnetu-podle-spravniho-radu 

Podrobnější informace k právním nástrojům ochrany ovzduší najdete v našich 

manuálech: 

- https://frankbold.org/poradna/kategorie/ochrana-ovzdusi-a-vod/rada/pravni-

nastroje-ochrany-ovzdusi 

 

Dále naleznete informace na následujících odkazech: 

- http://www.cizp.cz/podavani-podnetu-stiznosti 

 
Na co nezapomenout 

- Je vhodné správní orgán požádat o sdělení, zda řízení zahájil, 

případně jej požádat, aby Vás informoval o svém dalším postupu. 

Pokud o to podatel nepožádá, správní orgán nemá povinnost jej 

o svém postupu informovat. 
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Jak pracovat se vzorem? 

• Tento manuál slouží jako doprovodný dokument k vyplnění samotného 

vzoru. 

• Šablona vzoru obsahuje pole, která je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé 

varianty obsahu, tam, kde se často nabízí více možností. 

o Varianty obsahu – pokud jsou přítomny – jsou vložitelné pomocí 

rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu. 

• Ke stažení jsou dostupné také další formáty vzory, konkrétně .doc a .odt. Tyto 

formáty neobsahují pokročilejší funkce, avšak vzor je stále plně použitelný. 

• Aktuální verzi tohoto a řady dalších vzorů naleznete pod tímto odkazem: 

https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory 

 

Pokud budete mít ke vzoru a jeho použití jakékoli dotazy obraťte se na nás přes 

kontaktní formulář.  

Budeme rovněž rádi, pokud nám zašlete podněty na zlepšení našich vzorů na  

e-mailovou adresu servis@frankbold.org 

 

Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám vytvářet více takových svým finančním 

darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře. 

https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory
https://frankbold.org/poradna/dotaz
mailto:servis@frankbold.org?subject=Podnět%20ke%20vzoru:%20
http://frankbold.org/podporte-nas

