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III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Hlavním cílem návrhu je transpozice směrnice Komise 2015/1480 ze dne 28. srpna 2015, 

kterou se mění několik příloh směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES 

a 2008/50/ES, kterými se stanoví pravidla pro referenční metody, ověřování údajů a umístění 

míst odběru vzorků při posuzování kvality vnějšího ovzduší: 

 
V souladu s čl. 4 odst. 15 směrnice 2004/107/ES ve znění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 (3) je Evropská komise zmocněna ke změně 

některých ustanovení v přílohách IV a V.  

Příloha IV směrnice 2004/107/ES stanoví cíle týkající se kvality údajů, které je nutné 

aktualizovat v zájmu dosažení lepší srozumitelnosti.  

 Tabulka oddílu I přílohy IV směrnice 2004/107/ES „Cíle týkající se kvality údajů“ se 

nahrazuje novou tabulkou, přičemž hodnoty v tabulce uvedené se nemění, avšak 

nově je stanoven požadavek na kvalitu orientačního měření: orientační měření jsou 

měření prováděná s omezenou pravidelností, avšak splňující ostatní cíle týkající se 

kvality údajů. 

 Dále je v  oddílu I přílohy IV směrnice 2004/107/ES nově stanoveno, že zde 

stanovená pravidla o odebírání individuálních vzorků platí také pro arsen, kadmium, 

nikl a celkovou koncentraci plynné rtuti. Odběr podvzorků z filtrů PM10 u kovů pro 

následnou analýzu je navíc dovolen za předpokladu, že existují důkazy, že podvzorek 

reprezentuje celek a při porovnání s příslušnými cíli pro kvalitu údajů není citlivost 

detekce ohrožena. Týdenní odběry vzorků pro kovy v PM10 jsou povoleny jako 

alternativa ke každodenním odběrům vzorků za předpokladu, že charakteristiky sběru 

nejsou ohroženy. 

Příloha V směrnice 2004/107/ES stanoví referenční metody pro posuzování 

koncentrací a tyto metody by se měly aktualizovat za účelem zohlednění vývoje 

příslušných norem. V době přijímání směrnice 2004/107/ES byly tyto normy předmětem 

standardizace v CEN. Směrnice umožňovala členským státům do doby schválení standardní 

metody CEN používat metody podle vlastních norem nebo norem ISO. Předmětem změn 

jsou tyto části Přílohy V směrnice 2004/107/ES: 

I. Referenční metoda odběru vzorků a analýzy arsenu, kadmia a niklu ve vnějším 

ovzduší 

II. Referenční metoda odběru vzorků a analýzy polycyklických aromatických uhlovodíků 

ve vnějším ovzduší 

III. Referenční metoda odběru vzorků a analýzy rtuti ve vnějším ovzduší 
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IV. Referenční metoda odběru vzorků a analýzy depozice arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 

polycyklických aromatických uhlovodíků 

U metod I. až III. může členský stát rovněž nadále používat jinou metodu, u které je schopen 

prokázat, že poskytuje výsledky rovnocenné výše uvedené metodě. 

V souladu s čl. 28 odst. 1 směrnice 2008/50/ES je Komise zmocněna ke změně 

některých ustanovení příloh I, III, VI a IX.  

Oddíl C přílohy I směrnice 2008/50/ES stanoví kritéria pro zajištění kvality při posuzování 

kvality vnějšího ovzduší, která je nutné objasnit a doplnit s přihlédnutím k programům pro 

zajištění kvality organizovaným Společným výzkumným střediskem Evropské komise, a 

zavádí povinnost přezkumu systému kontroly kvality pro zajištění trvalé přesnosti 

monitorovacích přístrojů. Oddíl C přílohy I směrnice 2008/50/ES je měněn s cílem zajištění 

přesnosti měření a cílů kvality tak, že se stanoví požadavky na ověřování údajů měření 

kvality ovzduší (požadavek na možnost dohledatelnosti výsledků měření, uplatnění systému 

zajištění a kontroly kvality, apod.).  

Oddíly C a D přílohy III směrnice 2008/50/ES stanoví kritéria pro rozmístění míst odběru 

vzorků, která je nutné objasnit a doplnit na základě zkušeností získaných při provádění 

směrnice. 

Oddíl A přílohy VI směrnice 2008/50/ES stanoví referenční metody měření některých 

znečišťujících látek, které je nutné upravit s ohledem na zkušenosti získané při provádění 

směrnice a s ohledem na nejnovější normy pro odběr vzorků a měření částic.  

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2016. 

Vzhledem k tomu, že měněné přílohy směrnice 2004/107/ES a 2008/50/ES byly do českého 

právního řádu provedeny ve vyhlášce č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a 

vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při 

smogových situacích, je třeba její změnu, tj. směrnici Komise 2015/1480, provést změnou 

této vyhlášky.  

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění v § 5 odst. 6 zákona č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, dle kterého Ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanoví 

podmínky a způsob posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, cíle v oblasti kvality údajů, 

postup hodnocení zón a aglomerací, umístění bodů vzorkování pro stacionární měření, 

minimální počty bodů vzorkování pro stacionární měření a referenční metody pro posuzování 

úrovně znečištění. A dále dochází k naplnění ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, dle kterého Ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanoví mimo 

jiné obsahové náležitosti protokolu o měření úrovně znečištění. Se zákonem č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů je navrhovaná úprava v souladu.  

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami Evropské unie.   
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Návrhem vyhlášky se přímo transponuje směrnice Komise 2015/1480 ze dne 28. srpna 

2015, kterou se mění několik příloh směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES 

a 2008/50/ES, kterými se stanoví pravidla pro referenční metody, ověřování údajů a umístění 

míst odběru vzorků při posuzování kvality vnějšího ovzduší.  

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Důvodem novelizace vyhlášky 330/2012 Sb. je transpozice směrnice Komise 2015/1480/EU, 

kterou se mění některé přílohy směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 

2008/50/ES, kterými se stanoví pravidla pro referenční metody, ověřování údajů a umístění 

míst odběru vzorků při posuzování kvality ovzduší. Konkrétně jsou aktualizovány z důvodu 

vývoje norem referenční metody měření některých znečišťujících látek, v zájmu dosažení 

lepší srozumitelnosti jsou aktualizovány cíle týkající se kvality údajů, objasněna a doplněna 

kritéria rozmístění míst odběru vzorků i kritéria pro zajištění kvality při posuzování kvality 

vnějšího ovzduší s přihlédnutím k  povinnosti přezkumu systému kontroly kvality pro zajištění 

trvalé přesnosti monitorovacích přístrojů dle programů Společného výzkumného střediska 

Evropské komise. 

Aktualizace vyhlášky z důvodu zajištění souladu s evropskými normami vypracovanými 

Evropským výborem pro normalizaci (CEN) zahrnuje tyto normy: 

 EN 12341:2014 – Kvalita ovzduší – Referenční gravimetrická metoda stanovení 

hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5 

 EN 14902:2006 – Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve 

frakci PM10 aerosolových částic 

 EN 15549:2010 – Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení koncentrace 

benzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší 

 EN 15852:2010 – Kvalita venkovního ovzduší – Normovaná metoda pro stanovení 

celkové plynné rtuti 

 EN 15841:2009 – Kvalita venkovního ovzduší – Normovaná metoda pro stanovení 

arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici 

 EN 15980:2011 – Kvalita ovzduší – Stanovení depozice benzo[a]anthracenu, 

benzo[b] fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[a]pyrenu, 

dibenz[a,h]anthracenu a indeno [1,2,3-cd]pyrenu 

 EN 14212:2013 – Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého 

ultrafialovou fluorescencí 

 EN14211:2013 – Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a 

oxidů dusnatého chemiluminiscencí 

 EN 14626:2012 – Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého 

nedisperzní infračervenou spektrometrií 

 EN 14625:2013 – Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení ozonu 

ultrafialovou spektrometrií 

 EN 14662:2006 – Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení benzenu  

 EN 15853:2010 – Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení depozice rtuti 

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví všechny tyto normy již 

zavedl do českého systému norem přiřazením identifikačního čísla ČSN. U akreditovaných 
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subjektů je aktuálnost postupů vycházejících z norem kontrolována Českým institutem pro 

akreditaci a v České republice je tedy u těchto subjektů postupováno v souladu s 

harmonizovanými českými technickými normami. Požadavky směrnice Komise 

2015/1480/EU  na aktuálnost používaných postupů pro měření znečištění ovzduší jsou tak 

fakticky naplňovány.  

V novelizované vyhlášce č. 330/2012 Sb. je dle směrnice 2015/1480/EU upravován 

především text týkající se zajištění kvality výběru míst odběru vzorků a měření znečištění 

ovzduší včetně aktualizace technických norem (viz výše). Není proto zvažováno v rámci 

transpozice žádné alternativní řešení. Nulová varianta by představovala neprovedení, 

respektive nesprávné provedení, směrnice do českého právního řádu. V případě včasného 

neprovedení směrnice zahájí Komise tzv. nenotifikační infringementové řízení, v rámci 

kterého je podle čl. 260 odst. 3 Smlouvy o fungování EU umožněno, aby Komise již při 

prvním předložení žaloby Soudnímu dvoru EU současně navrhla pro členský stát i sankci za 

porušení práva EU v podobě paušální částky a penále. 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

Předmětem směrnice Komise 2015/1480/EU je především zvýšení kvality při měření, 

hodnocení znečištění ovzduší i při administrativních činnostech s ním spojených. 

Přizpůsobení technickému pokroku a zajištění souladu právní úpravy s evropskými normami 

vypracovanými Evropským výborem pro normalizaci (CEN) může vést k dodatečným 

nákladům subjektů monitorující znečištění ovzduší (obnova měřících sítí a laboratorního 

vybavení i zvýšení počtu personálu).  

Náročnost záleží na rozsahu případně obnovovaných položek.  Předběžný přibližný odhad je 

v jednotkách kusů následující: analyzátor plynů v hodnotě 250 tisíc Kč, zařízení schopné 

udržet podmínky vhodné ke stabilizaci a vážení filtrů 5 milionů Kč (vhodné pro větší subjekty 

zpracovávající tisíce filtrů ročně), sekvenční vzorkovač 500 tisíc Kč.   U některých 

analyzátorů se lze aktualizací vnitřního SW vyhnout nutnosti nákupu nových. 

Návrh s sebou nenese žádné sociální dopady, dopady na životní prostředí lze odhadnout 

pouze jako pozitivní, a to v tom smyslu, že se zvýší stupeň poznání jeho stavu. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 

zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a nebude mít 

žádné negativní dopady na rovné postavení mužů a žen. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů 

Navrhovaná úprava nemá k ochraně osobních údajů a ochraně soukromí žádný vztah.  
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8. Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

10. Rozhodování o provedení RIA 

 

Hodnocení dopadů v rámci obecné části důvodové zprávy bylo provedeno podle 

Legislativních pravidel vlády. RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad 

pro hodnocení regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 

2016 s informací, že se RIA provést neukládá. Nadto se jedná primárně o provedení práva 

EU, a tak nevyvstává potřeba zpracovávání hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I 

K bodu 1 (§1, poznámka pod čarou č. 1) 

Transponovaná směrnice 2015/1480/EU se doplňuje do výčtu směrnic v poznámce pod 

čarou. 

K bodu 2 (§ 1) 

Do předmětu úpravy se doplňují obsahové náležitosti protokolu o měření úrovně znečištění. 

Doplněním náležitostí tohoto protokolu do vyhlášky (příloha č. 7) se provádí ustanovení § 34 

odst. 5 zákona o ochraně ovzduší. 

K bodu 3 (§ 3 odst. 8) 

Splnění cíle oddílu C přílohy I směrnice 2008/50/ES dosáhnout kvality údajů a komplexnosti 

informací bude zajištěno prostřednictvím stanovení minimálních požadavků na informace 

uváděné v protokolu o měření úrovně znečištění ovzduší.  

K bodu 4 (§ 4 odst. 2) 

Dosavadní uvádění klouzavých 12-ti měsíčních průměrů není předepsáno evropskou 

legislativou, proto bude tato povinnost vypuštěna. Aktualizace dat po čtvrtletích je nutná kvůli 

potřebám spojeným s manuálními metodami (sběr vzorků, transport, úprava, analýza a 

verifikace dat). 
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K bodu 5 (Příloha č. 1) 

Pod tabulkou s cíli týkajícími se kvality údajů získaných posuzováním úrovně znečištění jsou 

doplněny poznámky a vysvětlivky pro použití této tabulky ve vazbě na úpravu tabulky oddílu I 

přílohy IV směrnice 2004/107/ES, kde je stanoven požadavek na kvalitu orientačního 

měření. 

K bodu 6 (Příloha č. 2) 

Jde o upřesnění stávajících požadavků vyhlášky pro umístění stanice pro měření ozonu pro 

sledování expozice obyvatelstva, a to ve vazbě na nový požadavek oddílu A přílohy IX 

směrnice 2008/50/ES týkající se minimálního počtu míst odběru vzorků pro stacionární 

kontinuální měření koncentrací ozonu 

K bodům 7 až 10 (Příloha č. 3) 

Upřesněny technické požadavky pro umístění bodů vzorkování pro stacionární měření a 

upřesnění systému výběru těchto míst a periodických přezkumů vhodnosti takto vybraných 

lokalit dle upravených požadavků oddílu C a D Přílohy III směrnice 2008/50/ES. 

Dokumentaci a přezkoumání výběru míst provádí Český hydrometeorologický ústav.  

K bodu 11 (Příloha č. 6) 

Česká republika má povinnost převzít zpravidla do šesti měsíců do své národní soustavy 

ČSN všechny normy evropské. Tato povinnost vychází ze členství v EU a Evropských 

normalizačních organizací, podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1025/2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a 

směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 

2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 

87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES. V současné době 

je soustava českých technických norem v naprostém souladu se soustavou norem 

evropských. To znamená, že veškeré evropské normy jsou průběžně přejímány do národní 

soustavy při současném zrušení těch národních norem nebo jejích částí, které jsou s 

přejímanými evropskými normami v rozporu. Každá evropská či mezinárodní norma 

(označena např. EN, ETSI, ISO, IEC), která je přejata do soustavy českých norem se stává 

normou českou (ČSN) podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

Došlo k aktualizaci stávajících norem ČSN EN a EN ISO na základě vývoje jednotlivých 

metod a nových poznatků. Výsledkem je zpřesnění jednotlivých postupů měření a kontroly 

kvality měření. 

ČSN EN 12341:2014 „Kvalita ovzduší – Referenční gravimetrická metoda stanovení 

hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5“ – nejvýznamnějšími 

změnami jsou: změna referenčních vzorkovačů z manuálních na sekvenční s chladící částí 

pro exponované filtry, zpřísnění podmínek prostředí pro stabilizaci filtrů a jejich vážení a 

zavedení opakovaného vážení pro zjištění stability filtrů. Výsledkem je snazší vyhovění 

podmínce maximální přípustné nejistoty, ale za cenu navýšení nákladů v provozu měřících 

sítí (přechod z manuálních na sekvenční vzorkovače) i v laboratořích při zpracování vzorků 

(nová klimatizace, nutnost dvou vážení).  
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aspi://module='EU'&link='31997L0023%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='31998L0034%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32004L0022%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32007L0023%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32009L0023%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32009L0105%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='31987D0095%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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ČSN EN 15841:2009 „Kvalita venkovního ovzduší – Normovaná metoda pro stanovení 

arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici“ – tato nová metoda je obdobou ČSN 

EN 14902:2006 s tím rozdílem, že matricí jsou atmosférické srážky. Pro subjekty používající 

stejnou laboratorní instrumentaci k analýze kovů v aerosolových částicích nepředstavuje 

výrazné navýšení prostředků.  

ČSN EN 14626:2012 „Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého 

nedisperzní infračervenou spektrometrií“ – zpřísněna některá měřítka výkonu v terénních 

podmínkách a další přidána včetně způsobu jejich zjištění, vložení rovnic pro zpracování 

primárního signálu, výpočet nejistoty podle EN ISO 14956), kromě zkoušek rušivého vlivu 

byly vypuštěny požadavky na nečistoty v nulovacím plynu. Výsledkem je zpřesnění měření a 

robustnější odhad nejistot. 

ČSN EN 14212:2013 „Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého 

ultrafialovou fluorescencí“ – zpřísněna některá měřítka výkonu v terénních podmínkách a 

další přidána včetně způsobu jejich zjištění, vložení rovnic pro zpracování primárního 

signálu, výpočet nejistoty podle EN ISO 14956), úpravy požadavků na nečistoty v nulovacím 

plynu (netýkají se rušivých složek). Výsledkem je zpřesnění měření a robustnější odhad 

nejistot. 

ČSN EN 14211:2013 „Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a 

oxidu dusnatého chemiluminiscencí“ – zpřísněna některá měřítka výkonu v terénních 

podmínkách, vložení a úprava některých rovnic (změna výpočtu Dwell time, meze detekce, 

úprava primárního signálu, výpočet mezikontrolové průměrné účinnosti konverze, výpočet 

nejistoty podle EN ISO 14956), úpravy rušivých vlivů a požadavků na nulovací plyn. 

Výsledkem je zpřesnění měření a robustnější odhad nejistot. 

ČSN EN 14625:2013 „Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení ozonu ultrafialovou 

fotometrií“ – zpřísněna některá měřítka výkonu v terénních podmínkách a další přidána 

včetně způsobu jejich zjištění, vložení a úprava některých rovnic (změna výpočtu Dwell time, 

úprava primárního signálu, výpočet nejistoty podle EN ISO 14956). Výsledkem je zpřesnění 

měření a robustnější odhad nejistot. 

ČSN EN 15852:2010 „Kvalita venkovního ovzduší – Normovaná metoda pro stanovení 

celkové plynné rtuti“ a ČSN EN 15853:2010 „Kvalita venkovního ovzduší – Normovaná 

metoda pro stanovení depozice rtuti“. Tyto nové metody se mezi sebou liší matricí a 

metodou odběru, analýza probíhá obdobně (atomová spektrometrie metodou studených 

par). Zavádí způsob, jak jednotně hodnotit znečištění ovzduší rtutí s přijatelnou nejistotou a 

se systémem kontroly kvality. 

ČSN EN 15549:2010 „Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení benzo(a)pyrenu ve 

venkovním ovzduší“ nejedná se o změnu normy, pouze o odlišné datum překladu (v roce 

2008 byla norma převzata do republikového systému vyhlášením ve Věstníku UNMZ, v roce 

2010 byla přeložena do češtiny).  

K bodu 12 (Příloha č. 7) 

Příloha byla do novely vyhlášky zařazena  na základě požadavku ustanovení § 34 odst. 5 

zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění „Ministerstvo vyhláškou stanoví 
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obsahové náležitosti protokolu o jednorázovém měření emisí, měření úrovně znečištění a 

obsahové náležitosti odborného posudku a rozptylové studie“. 

Příloha uvádí požadavky na obsah protokolu o měření úrovně znečištění. Jedná se o popis 

odběru a analýzy odebraných vzorků ovzduší a s tím spojených skutečností. Měřením 

úrovně znečištění se rozumí odběr vzorků ovzduší a jejich automatické nebo laboratorní 

vyhodnocení. Náležitosti protokolu o měření úrovně znečištění musí být běžně zjišťovány při 

každém měření, jedná se např. o: identifikační údaje osoby provádějící měření, metody 

měření nebo odběru a zpracování vzorků, umístění měřicího místa v terénu, typ a 

reprezentativnost lokality, kvalita dat a nejistota měření, použitá přístrojová technika a 

zajištění metrologické návaznosti, identifikace spolupracujícího 

autorizovaného/akreditovaného subjektu a předmět spolupráce, požadavky na vykazování 

naměřených dat a verifikaci výsledků měření.  

Účelem je zajištění úplnosti protokolů a jejich následná kontrolovatelnost (správné provedení 

a vyhodnocení měření úrovně znečištění autorizovanou osobou dle § 32 odst. 1 písm. b) 

zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění). Uvedené náležitosti protokolu o 

měření úrovně znečištění ovzduší jsou nezbytné k zavedení jednotnosti a tím i lepší 

využitelnosti a porovnatelnosti výsledků autorizovaných měření.  

Výsledky autorizovaných měření využívá ministerstvo pro vyhodnocení úrovně znečištění 

ovzduší, které vede v informačním systému kvality ovzduší ISKO. Na základě těchto dat je 

prováděno posouzení, zda došlo v zóně nebo aglomeraci k překročení imisního limitu. 

Náležitosti protokolu o měření úrovně znečištění jsou informace, které jsou standardní 

součástí akreditovaných protokolů o zkoušce, a tedy se nejedná u akreditovaných subjektů o 

žádné navýšení potřebných prostředků a povinností. Zvýší se komplexnost i objektivita 

protokolů z měření a lze předpokládat, že dojde k lepšímu získávání i ověřování výsledků 

těchto autorizovaných měření.  

K čl. II 

Termín nabytí účinnosti se navrhuje s ohledem na termín transpozice předmětné směrnice.  
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