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IV. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Obecná část 

 

1.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

 

Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 

Nařízení vlády je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "zákon"). Zákon ve znění jeho novely přijaté pod č. 267/2015 Sb. zmocňuje v § 34 

odst. 1 vydat prováděcí právní předpis k úpravě hygienických limitů a vibrací pro denní a 

noční dobu, způsobu jejich měření a hodnocení, v § 30 odst. 3 ke stanovení, co se považuje za 

prostor významný z hlediska pronikání hluku, a v § 77 odst. 5 ke stanovení, co se považuje za 

prokazatelné navýšení hluku.  

 

Nařízení vlády je rovněž prováděcím právním předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci). Tento zákon v § 7 odst. 7 zmocňuje k vydání prováděcího právního předpisu ke 

stanovení rizikových faktorů pracovních podmínek, jejich členění, hygienických limitů, 

způsobu jejich zjišťování a hodnocení a minimálního rozsahu opatření k ochraně zdraví 

zaměstnance.  
 

Novelou nařízení vlády se zavádí výpočet pro jinou než průměrnou expozici hluku, která 

může být sledována kromě pracovního týdne i v období měsíce nebo i v  např. v kalendářním 

roce. Obdobně je navrhovaná novelizace u průměrné expozice zaměstnanců vibracím. 

 

V oblasti ochrany veřejného zdraví v komunálním prostředí se jedná především o změny 

vyvolané novelou zákona o ochraně veřejného zdraví přijatou pod č. 267/2015 Sb. Dále 

dochází k úpravě terminologie v návaznosti na oblast technické normalizace (normy ČSN 

ISO). Návrh rovněž vychází ze zkušenosti hygienické služby s aplikací stávajícího nařízení 

vlády v terénní praxi. 

 

Na základě nové úpravy a zmocnění v zákoně stanovuje nově nařízení vlády pojem prostor 

významný z hlediska pronikání hluku z venkovních prostor staveb do vnitřních chráněných 

prostor. Je nově upraveno hodnocení chráněného venkovního prostoru staveb, které jsou 

hodnoceny z hlediska dopadajícího zvuku, tj. nebere se v úvahu zvuk odražený od fasády 

konkrétní posuzované stavby. Toto hodnocení je v souladu se stanovením doporučených 

limitních hodnot WHO, které platí pro dopadající zvuk a z nichž vychází i hodnoty 

hygienických limitů, dále požadavky mezinárodních technických norem ČSN ISO 1996-2 a 

respektováním již implementované Směrnice 2002/49/EC o snižování a řízení hluku 

v životním prostředí. Nejde v tomto případě o ochranu lidí zdržujících se do 2 metrů před 

fasádami těchto staveb, protože ochrana těchto osob je zajištěna limity pro chráněný venkovní  
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prostor, ale posouzení expozice vnitřních prostor. Je proto zavedena povinnost od naměřených 

hodnot odečítat korekcemi vliv odraženého zvuku.  

 

Návrh nařízení částečně upravuje a doplňuje použité základní pojmy a terminologii, které jsou 

upraveny podle novelizované technické normalizace, zejména ČSN ISO 1996-2 (např. 

zavedení pojmu určující ukazatele fyzikálních veličin, připuštění možnosti přesnější 

identifikace tónové složky a její slyšitelnosti), upravuje se pojem stacionární zdroj hluku, 

který je doplněn i na základě zkušeností z praxe), doplňuje se další kritérium pro identifikaci 

impulsních hluků, protože mimo kvalitativní posouzení, zda zdroj hluku patří do kategorie 

zdrojů impulsního hluku, je třeba posoudit i kvantitativně impulsní charakter akustického 

signálu. Toto doplnění reaguje na skutečnost, že se vzrůstající vzdáleností od zdroje se ztrácí 

charakteristika hluku jako impulsního a v praxi byla podle stávajícího znění nařízení vlády  

aplikována korekce -12 dB, i když již u chráněné zástavby tento charakter neměla (např. 

střelba).  Dále se ruší pojmy, které byly navázány na novelou zákona zrušená ustanovení 

(např. pojmy sousedský hluk, hluk s výrazně informačním charakterem) a rovněž jsou 

odstraněny tiskové chyby ve stávajícím znění.  

 

Návrh upřesňuje na základě požadavku praxe stávající ustanovení o tzv. nehodnotitelné 

změně naměřených hodnot hluku tím, že jasně vymezuje, že tento institut nelze použít pro 

porovnání naměřené hodnoty s hygienickým limitem. Tento institut je určen především pro 

posouzení situace před a po realizaci protihlukových opatření, zejména v rámci tzv. časově 

omezeného povolení provozu nadlimitního zdroje hluku podle § 31 odst. 2 zákona. V rámci 

povolování této „výjimky“ z dodržování limitů, se mj. posuzují navrhovaná protihluková 

opatření z hlediska rozumně dosažitelné míry, tj. zda navrhovaná řešení mají dostatečný efekt 

a povedou ke snížení hlučnosti.  

 

V  souvislosti s výše uvedenou novelou zákona a zavedením „priority vstupu do území“ 

zdroje hluku nebo chráněné stavby, byla v souladu s požadavkem obsaženým v § 77 odst. 5 

zákona v návrhu definována hodnota představující prokazatelné navýšení hluku a stanoveny 

podmínky pro její použití. Navýšení hluku se považuje za prokazatelné při hodnotách větších 

než 2 dB, kdy tato hodnota byla stanovena s ohledem na hodnotu konvenční standardní 

nejistoty měření hluku, která je právě 2 dB. Zajišťuje se také, aby stavebník hodlající stavět 

v blízkosti zakreslené, ale ještě neexistující, pozemní komunikace (ale i dráhy nebo 

stacionárního zdroje), si vyprojektoval svá protihluková opatření, tak jak mu to ukládá zákon, 

na základě nejaktuálnějších údajů o zdroji hluku (např. dopravních informací), které mu 

budoucí vlastník nebo provozovatel může poskytnout. Provozní údaje se totiž mohou 

v souvislosti s projektovou přípravou výstavby zdroje hluku postupně měnit a upřesňovat, 

takže očekávaná hlučnost se může i zvyšovat. Stavebník by tedy mohl svá protihluková 

poddimenzovat, pokud by vycházel ze starších, v rozhodnou chvíli již neaktuálních, údajů. 

Přitom původ relevantních údajů může být i starší, avšak v rozhodnou chvíli musí být stále 

platné. Stanovená doba 9 měsíců by měla poskytovat dostatečný časový prostor na to, aby 

bylo možné adekvátní protihluková opatření pro stavebníka vyprojektovat. 

 

 

Upřesňuje se pravidlo použití korekce pro účelové komunikace mimo areály stacionárních 

zdrojů hluku, které se posuzují stejně jako komunikace III. třídy. Jedná se o komunikace např. 

v satelitní zástavbě, které mají charakter obslužných komunikací. Hluk z účelových 

komunikací má jednoznačně charakter hluku ze silniční  dopravy, a není proto důvod 

posuzovat je o 5 dB přísnějším limitem pro stacionární zdroje hluku.  
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V souladu s výsledky jednání s Ministerstvem dopravy za účelem odstranění rozporů byly 

v návrhu provedeny tyto změny: 

 

V části týkající se vlakotvorných stanic (seřaďovacích nádraží) došlo k navýšení 

hygienického limitu pro noční dobu o 5 dB pro nádraží, která byla v provozu přede dnem 1. 

listopadu 2011, přičemž tato nádraží se nadále posuzují jako stacionární zdroje hluku. 

 

Institut tzv. staré hlukové zátěže (tj. „časové výjimky“ z povinnosti dodržet hygienické limity 

stanovené nařízením vlády) zůstává pro pozemní komunikace a dráhy zachován tam, kde hluk 

existoval před 1. lednem 2001. Bylo formulačně upřesněno, že hygienický limit s korekcí +20 

dB je možné aplikovat na  pozemní komunikace a dráhy, pouze pokud nedojde k navýšení 

hluku z jejich provozu o více než 2 dB. Pokud tato situace nastane a limit staré hlukové zátěže 

již nelze uplatnit, nebo je překročen, je možné pro přesně definované případy stávajících 

komunikací a drah zvýšit hygienický limit o +5dB.  

 
 

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

vydána, a s předpisy Evropské unie  

 

Předkládaný návrh novely nařízení vlády respektuje rozsah a meze zákonného zmocnění 

stanoveného v  zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb. Zákon ve znění jeho novely přijaté pod 

č. 267/2015 Sb. zmocňuje v § 34 odst. 1 vydat prováděcí právní předpis k úpravě 

hygienických limitů a vibrací pro denní a noční dobu, způsobu jejich měření a hodnocení, v 

§ 30 odst. 3 ke stanovení, co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, a v 

§ 77 odst. 5 ke stanovení, co se považuje za prokazatelné navýšení hluku.  

 

Předložený návrh novely nařízení vlády rovněž respektuje rozsah a meze zákonného 

zmocnění stanoveného v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tento zákon v § 7 odst. 7 

zmocňuje k vydání prováděcího právního předpisu ke stanovení rizikových faktorů 

pracovních podmínek, jejich členění, hygienických limitů, způsobu jejich zjišťování a 

hodnocení a minimálního rozsahu opatření k ochraně zdraví zaměstnance.  

 

 

Návrh je s právem Evropské unie v souladu. Problematika je upravena těmito právními 

předpisy Evropské unie: 

 
Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami (pátá samostatná 

směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)   

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s 

fyzikálními činiteli (hlukem) (sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 

směrnice 89/391/EHS) 
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3. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

 

Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je provedení některých ustanovení zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění zákona č. 267/2015 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Použitá terminologie nařízení je dána do souladu s  vývojem v oblasti technické normalizace 

(např. novela normy ČSN ISO 1996 – Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – 

Část 2: Určování hladin hluku prostředí).  

Zavedením výpočtu průměrné expozice hluku a vibracím pro jiné sledované období než je 

pracovní týden, se umožní průměrnou expozici stanovit i pro měsíc nebo kalendářní rok. 

 

Bližší odůvodnění návrhu je uvedeno výše v bodu 1. 

 
4. Zdůvodnění neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA)  

Vzhledem k tomu, že se jedná o převážně technickou změnu nařízení vlády, nepředpokládalo 

se zpracování RIA. 

Výjimka z RIA byla povolena v rámci schválení Plánu legislativních prací  

Ministerstva zdravotnictví usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1056. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah na státní rozpočet, ostatní  veřejné rozpočty, 

na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Návrh novely nařízení vlády nebude mít nároky na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 

Jelikož hygienické limity a korekce zůstávají stejné, návrh nepřinese zvýšení dopadů na 

podnikatelské prostředí oproti současnému stavu. Rovněž se nepředpokládají sociální dopady 

ani dopady na životní prostředí. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů ve vztahu k zákazu diskriminace 

Navrhovaná úprava není úpravou, která by porušovala nebo se jinak dotýkala zásady zákazu 

diskriminace. 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná úprava nezakládá žádné nové zpracování osobních údajů a ani nemění již 

existující zpracování osobních údajů. Zavedením právní úpravy nevzniká potencionální 

nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst.  
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Zvláštní část 

 

K Čl. I:  
 

K bodu 1.  

Podle § 1 odst. 2 se nařízení vlády nevztahuje na sousedský hluk, hluk a vibrace způsobené 

prováděním a nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních 

a vojenských akcí, akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními, 

záchranou lidského života, zdraví a majetku, a hluk působený povrchovou vodou přelivem 

přes vodní díla sloužící k nakládání s vodami. Vzhledem k tomu, že vyloučení uvedených 

zdrojů hluku a vibrací stanoví po novele č. 267/2015 Sb. přímo zákon, navrhuje se § 1 odst. 2 

nařízení zrušit.  

K bodu 2.  

§ 2 nařízení vlády, který upravuje základní pojmy, byl pro větší přehlednost nahrazen celý. 

Dochází v něm k těmto změnám: 

Písmeno a) zavádí důsledné použití fyzikálně správné terminologie ve shodě s názvoslovnou 

technickou normou ČSN 01 1600. 

Písmeno b) doplňuje možnost  identifikovat hluk s tónovou složkou i přesnější metodou 

(úzkopásmovou kmitočtovou analýzou) podle ČSN ISO 1996-2. 

Písmena c) a d) zavádí se další nezbytné kritérium pro identifikaci impulsních hluků.   

V písmenu d) provedená oprava fyzikálně správného termínu „pevné těleso“ vyjadřuje vztah 

ke skupenství určitěji než dříve používaný pojem „tuhé těleso“, které je fyzikální abstrakcí 

zavedenou především pro studium kinematiky těles.  

Písmeno h) představuje nutné zobecnění definice tak, aby ji bylo možné použít různá časová 

vážení ve shodě s písmenem s) a odstranění tiskové chyby spojení dvou písmen  (věta za 

středníkem zařazena pod písmeno s). 

Písmeno k) obsahuje stávající definici sledovaného období pro hodnocení průměrné expozice 

hluku. Hodnocení podle průměrné expozice hluku se provádí, pokud je pracovní doba 

proměnná nebo pokud se mění hladina hluku ve sledovaném období. Písmeno l) obsahuje 

analogickou úpravu pro hodnocení průměrné expozice vibracím.  

Písmeno m) upřesňuje definici charakteristického letového dne. 

Písmeno n) – formální změna definice staré hlukové zátěže 

Písmeno o) – definuje ucelený úsek pozemní komunikace nebo dráhy pro účely staré hlukové 

zátěže (§ 12 odst. 4). 

V písmenu p) se upravuje pojem tak, aby zahrnoval prakticky všechny v praxi se vyskytující 

stacionární zdroje hluku. Vyloučen z těchto zdrojů je hluk působený běžným užíváním bytu 

působený např. používáním zařizovacích předmětů sociálních zařízení, domácích spotřebičů, 

hra na hudební nástroje, běžná údržba bytu atd. 

Běžným užíváním bytu není užívání tepelných čerpadel, klimatizačních jednotek a jiných 

podobných zařízení, jejichž provoz vyžaduje povolení nebo ohlášení stavebního úřadu. V 

těchto případech si státní dozor v ochraně veřejného zdraví ponechává dozorovou pravomoc.  

Písmeno s) zavádí pojem na základě zmocnění v § 30 odst. 3 zákona. Chráněný venkovní 

prostor staveb není definován pro případy, kdy je možné navazující chráněný vnitřní prostor 

stavby přímo nuceně větrat pomocí vzduchotechnického zařízení nebo přímo přirozeně okny  
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z „tiché fasády“, tj. okny v téže místnosti, ale umístěnými v části obvodového pláště, který 

není nadlimitně exponován.  

Písmena zde neuvedená zůstávají beze změny. 

K bodu 3.  

Navrhuje se úprava textu tak, aby bylo zřejmé, že sledovaným obdobím expozice hluku může 

být také měsíc nebo i  kalendářní rok.  

K bodu 4.  

Upřesňují se vzorce pro výpočet expozice hluku. 

K bodům 5 až 7.  

Provádí se jazyková úprava textu. V bodu 6 se dále provádí tisková oprava § 8 odst. 5. 

K bodu 8.  

Provádí se jazyková úprava textu. 

K bodu 9. 

Úprava terminologie ve shodě s názvoslovnou technickou normou ČSN 01 1600. Doplňuje se, 

že určujícími ukazateli hluku jsou i hladiny v kmitočtových pásmech. Účelové komunikace se 

posuzují stejně jako ostatní pozemní komunikace, není třeba pro ně zavádět zvláštní kategorii. 

K bodům  10. a 11. 

Na základě výsledků meziresortního připomínkového řízení se do nařízení vlády v části 

upravující hygienické limity v chráněných vnitřních prostorech staveb doplňuje započítávání 

další korekce při měření hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na 

pozemních komunikacích, dráhách a leteckého provozu. 

K bodu 12. 

Provádí se jazyková úprava textu. 

K bodu 13.  

Upravuje se terminologie ve shodě s názvoslovnou technickou normou ČSN 01 1600. 

Doplňuje se, že určujícími ukazateli hluku jsou i hladiny v kmitočtových pásmech. Účelové 

komunikace se posuzují stejně jako ostatní pozemní komunikace, není třeba pro ně zavádět 

zvláštní kategorii. 

K bodu 14.  

Upravuje se terminologie ve shodě s názvoslovnou technickou normou ČSN 01 1600. 

K bodu 15. 

Na základě výsledků meziresortního připomínkového řízení se do nařízení vlády v části 

upravující hygienické limity v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 

venkovním prostoru doplňuje započítávání další korekce při měření hluku s tónovými 

složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a leteckého 

provozu. 

K bodu 16.  

Na základě výsledků jednání s Ministerstvem dopravy za účelem odstranění rozporů se 

v návrhu upravuje způsob a definují se údaje pro zjišťování hodnot staré hlukové zátěže.   

Stanoví se, že hygienický limit pro starou hlukovou zátěž se vztahuje k uceleným úsekům 
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komunikací a drah. Zpřesňuje se stanovení limitu pro starou hlukovou zátěž a pouze 

formulačně upravuje, kdy limit pro starou hlukovou zátěž zůstává zachován. Je formulačně 

upřesněno, že hygienický limit s korekcí +20 dB je možné aplikovat na  pozemní komunikace 

a dráhy pouze pokud nedojde k navýšení hluku z jejich provozu o více než 2 dB. Dále je 

formulován postup stanovení hygienického limitu  pro případ, že k navýšení o více jak 2 dB 

dojde a limit staré hlukové zátěže již nelze uplatnit. Pro přesně definované případy lze u 

komunikací a drah, u nichž již nelze limit pro starou hlukovou zátěž uplatnit, zvýšit 

hygienický limit o +5dB.  

K bodu 17. 

Provádí se jazyková úprava textu, odstraňuje se text, který je již obsahem výkladu pojmů v § 

2 tohoto nařízení. 

K bodu 18.  

Navrhuje se úprava textu tak, aby bylo zřejmé, že sledovaným obdobím expozice vibracím 

může být také měsíc i kalendářní rok.  

K bodům  19. a 20. 

Dochází k jazykové úpravě textu 

K bodu 21.  

Při vyjadřování hluku prostředí se ve shodě s ČSN ISO 1996-2  všechny naměřené hodnoty 

přepočítávají na podmínky volného pole. Doporučené limity WHO jsou rovněž deklarovány 

pro dopadající zvuk.  

K bodu 22. 

Zavádí se pojem nejistota jako rozšířená kombinovaná standardní nejistota, a to v souladu 

s Pokynem pro vyjadřování nejistot měření (GUM - Guide for Uncertainty Measurement) 

vydaným Mezinárodní organizací pro míry a váhy v Paříži, a ČSN ISO 1996-2. Konkrétní 

způsob jejího stanovení bude uveden v novele Metodického návodu pro měření a hodnocení 

hluku v mimopracovním prostředí č.j. HEM 300-11-12.01 ze dne 11.12.2001. 

Upřesňuje se odstavec 4 ve shodě s  dikcí § 30 zákona, podle které hygienické limity nesmějí 

být překračovány. Odstraňuje původní formulaci, kritizovanou pro její obtížnou 

srozumitelnost, jejímž následkem v praxi docházelo k různé interpretaci. 

K bodu 23.  

Dochází k jazykové úpravě a dále k jednoznačnému upřesnění, kdy je možné uvedený postup 

použít, protože v praxi často docházelo k mylné interpretaci. 

K bodu 24. 

Nový odstavec vložen na základě zmocnění v § 77 odst. 5 zákona, který stanoví, co se 

považuje za prokazatelné navýšení hluku. Jedná se o způsob měření a hodnocení hluku.  

K bodu 25. 

Terminologická úprava tohoto paragrafu upravuje definici pojmu nejistota tak, aby ustanovení 

pro komunální i pracovní prostředí bylo obdobné.    

 

K bodu 26. 

Upravuje se terminologie v textu v tabulce ve shodě s dikcí zákona. 
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Vypuštění pojmu „hluk z veřejné produkce hudby“ je vyvoláno úpravou v novele zákona 

přijaté pod č. 267/2015 Sb., kdy se hlasy lidí vylučují z regulace zákona. 

Upřesňuje se pravidlo použití korekce. Účelové komunikace mimo areály stacionárních 

zdrojů hluku se posuzují stejně jako komunikace III. třídy. Jedná se o zdroje hluku charakteru 

silniční dopravy. 

 

K bodu 27. 

Na základě výsledků jednání s Ministerstvem dopravy za účelem odstranění rozporů se 

v návrhu v části týkající se vlakotvorných stanic (seřaďovacích nádraží) upravuje hygienický 

limit pro noční dobu o korekci +5 dB pro nádraží, která byla v provozu přede dnem 1. 

listopadu 2011, přičemž tato nádraží se nadále posuzují jako stacionární zdroje hluku, tj. 

včetně tónové složky, která je v tomto případě rozhodující. Dále se formulačně zpřesňuje 

pravidlo pro použití korekce pro stanovení hygienického limitu staré hlukové zátěže, přičemž 

hodnota korekce zůstává zachována. 

 

K bodu 28. 

Na základě výsledků jednání s Ministerstvem dopravy za účelem odstranění rozporů ohledně 

staré hlukové zátěže se vkládá do Přílohy č. 3 nová Tabulka 2, která stanovuje hodnoty hluku 

působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách, při jejichž překročení lze 

použít další korekce + 5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí. Tento postup lze použít pouze 

v případě, kdy limit staré hlukové zátěže již nelze uplatnit a vlastník popř. správce 

komunikace nebo dráhy musí provést protihluková opatření. V případě, že hodnoty hluku jsou 

nižší než hodnoty uvedené v tabulce 2, stanoví se hygienický limit jako dosud, tj. přísnější, 

jako pro nové komunikace. Uvedená změna umožňuje realističtější přístup ke snižování staré 

hlukové zátěže. Výsledné limity pro stávající komunikace ve stávající rezidenční zástavbě 

odpovídají hodnotám aplikovaným i v členských státech EU. 

 

K bodu 29. 

Upravuje se terminologie v textu v tabulce ve shodě s dikcí zákona. Úprava označení jednotek 

ve shodě se standardní konvencí. 

K Čl. II: 

K zajištění dostatečné legisvakance se navrhuje nabytí účinnosti nařízení vlády patnáctým 

dnem od jejího vyhlášení. 
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