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Žadatel z programu LIFE nesmí opomenout do svého projektu zahrnout všechny relevantní 

zainteresované subjekty, které mohou přispět k ovlivnění/vyřešení environmentálního problému, 

kterým se jejich projekt LIFE zabývá. Tento přehled nabízí žadatelům podněty, které kompetentní úřady 

je vhodné zapojit.  

Prosím zohledněte, že jde o první draft. Uvítáme Vaše podněty! Děkujeme  life@mzp.cz  

Přehled klíčových aktérů projektů LIFE – kontaktní informace 

Úřad / instituce Kompetence Pracoviště Link 

Kraje, ORP, POU Ochrana přírody, Lesy, Voda, Ovzduší, Zeleň mimo 
lesy, Stavebnictví  

Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR, Správy CHKO 

Ochrana přírody, Lesy 
 

Česká inspekce životního 
prostředí 

Ochrana přírody, Voda, Ovzduší 
 

Český baňský úřad  
 

Správy NP Ochrana přírody, Lesy Správa NP Šumava 
 

Správa KRNAP 
 

Správa NP České Švýcarsko 
 

Správa NP Podyjí 
 

Újezdní úřady Ochrana přírody, 
Ovzduší, Stavebnictví, 
Voda 

Vojenský újezd Boletice 
 

Vojenský újezd Březina 
 

Vojenský újezd Hradiště 
 

Vojenský újezd Libavá 
 

Vojenský lesní úřad Lesy  
 

Lesy ČR Lesy, Voda Ředitelství 
 

Krajská ředitelství 
 

Lesní závody 
 

Lesní správy 
 

Lesní správy 
 

Správy toků 
 

Semenářský závod 
 

Podniky povodí Voda  Povodí Labe  
 

Povodí Vltavy 
 

Povodí Ohře 
 

Povodí Odry 
 

Povodí Moravy 
 

Krajské hygienické stanice Voda  KHS Praha 
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KHS Jihočeského kraje 
 

KHS Jihomoravského kraje 
 

KHS Karlovarského kraje 
 

KHS Kraje Vysočina 
 

KHS Královéhradeckého 
kraje  

KHS Libereckého kraje 
 

KHS Moravskoslezského 
kraje  

KHS Olomouckého kraje 
 

KHS Pardubického kraje 
 

KHS Plzeňského kraje 
 

KHS Středočeského kraje 
 

KHS Ústeckého kraje 
 

KHS Zlínského kraje  
 

Česká obchodní inspekce Ovzduší 
 

Ministerstvo zemědělství Ochrana půdy, Voda, GMO, Ovzduší 
 

Celní úřady Ovzduší, CITES 
 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Stavebnictví 
 

Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší 
 

Ministerstvo dopravy Stavebnictví 
 

Ministerstvo životního 
prostředí 

Ochrana přírody, Voda, 
Ovzduší 

 
 

Odbory výkonu státní 
správy (OVSS)  

Mapa působnosti OVSS 
 

 

Sektorové zákony a vyhlášky 

Ochrana přírody a krajiny 
 

Geneticky modifikované organismy 
 

Vodní hospodářství 
 

Odpady 
 

Ochrana půdy 
 

Ochrana ozonové vrstvy 
 

Ochrana ovzduší 
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Změna klimatu 
 

Související 
 

 

 

Přehled po hlavních sektorech       Není v přehledu kontaktů 

Ochrana přírody a) obecní úřady,  
b) pověřené obecní úřady, 
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
d) krajské úřady, 
e) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 
f) správy národních parků, 
g) Česká inspekce životního prostředí 
h) Ministerstvo životního prostředí, 
i) újezdní úřady, Ministerstvo obrany. 

Lesy a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
b) krajské úřady, 
c) Vojenské lesní úřady  
d) Agentura ochrany přírody a krajiny 
e) Správy národních parků 

f) Lesy ČR a příp. další vlastníci lesů  

g) Správa(y) městských lesů  
Voda a) obecní úřady, 

b) újezdní úřady na území vojenských újezdů 
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
d) krajské úřady, 
e)MŽP (§ 108, odst. 3), MZe (§ 108) jako ústřední 
vodoprávní úřad  
f) ČIŽP 
g) Krajská hygienická stanice (kvalita vod) 
h) Podniky povodí (správa povodí) 
i) Lesy ČR (správa drobných vodních toků) 

Ovzduší a) MŽP 
b) Ministerstvo zdravotnictví, 
c) ČIŽP 
d) Česká obchodní inspekce, 
e) krajské úřady, 
f) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
g) obecní úřady, 
h) celní úřady 
i) Ministerstvo zemědělství. 
j) újezdní úřady 

Zeleň mimo lesy a) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
b) Obecní úřady obcí v samostatné působností, POÚ 

Stavebnictví a) Ministerstvo pro místní rozvoj 
b) Krajský úřad 
c) Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
d) Obecní úřad obce s pověřeným úřadem 
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e) Ostatní městké a obecní úřady dle zákona 
f) Újedzní úřady 

g) Jiné stavební úřady  

- MO stavby pro obranu státu  

- MV stavby pro bezpečnost (pro PČR, HZS, BIS, …)  

- MSp – stavby pro Vězeňskou službu  
- MPO – stavby pro těžbu, zpracování,  transport a ukládání 

radioaktivních surovin a pro stavby jaderných zařízení  
h) Speciální stavební úřady: 

- Úřad pro civilní letectví  

- Drážní úřad  
- Silniční správní úřad (viz MD, Krajský úřad, SO ORP)  
- Vodoprávní úřad (viz voda) 
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