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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

OBECNÁ ČÁST 

A Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení 

národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES 

a o zrušení směrnice 2001/81/ES (dále také jen „transponovaná směrnice“) nahrazuje 

předchozí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 21. října 2001 o 

národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší. Tato směrnice byla do 

českého právního řádu plně transponována již zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 

a nařízením vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky 

znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí. 

Tyto předpisy byly později nahrazeny zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen 

„zákon o ochraně ovzduší“). V rámci transpozice byla do českého právního řádu zakotvena 

povinnost Ministerstva životního prostředí připravit a v pravidelných intervalech aktualizovat 

Národní program snižování emisí a současně byly stanoveny požadavky na jeho obsah. Tento 

strategický dokument je současně klíčovým dokumentem ochrany ovzduší, a proto jeho 

rámec, požadavky na něj kladené a termíny zpracování byly od roku 2012 stanoveny nad 

rámec původní směrnice. Oproti původní směrnici je nová směrnice významně rozsáhlejší 

především v detailech požadavků na obsah národních programů, ale i mechanismů 

vyhodnocování cílů snižování emisí, proto je stávající znění příslušných ustanovení zákona 

z hlediska transpozice nevyhovující a je nutné je upravit.  

Současná ani navrhovaná právní úprava neupravuje vztahy, které by se dotýkaly zákazu 

diskriminace ve smyslu antidiskriminačního zákona (tj. nerovného zacházení či znevýhodnění 

některé osoby z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 

zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru). 

 

B Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 

a žen 

Cílem navrhované právní úpravy je provedení úplné transpozice Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí 

některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 

2001/81/ES.  

Směrnice přímo nestanovuje žádné povinnosti jiným osobám kromě státních institucí. 

Institucionální rámec plnění cílů snižování emisí je upravován především ve vztahu k detailům 

obsahu a způsobu přípravy Národních programů omezování znečištění ovzduší 

předepisovaných v čl. 6 a příloze III směrnice, dále je nově stanovena povinnost členských 

států zajistit monitoring účinků znečištění ovzduší na ekosystémy. Povinnosti týkající se 

přípravy a zasílání zpráv o emisních inventurách a emisních projekcích vyplývají z praxe 

schválené v rámci Úmluvy EHK OSN o omezování znečišťování ovzduší přecházející hranice 

států (CLRTAP), jedná se především o termíny reportingu, jejich specifický obsah a metodiku 

přípravy.  
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Jelikož povinnosti týkající se přípravy a zasílání zpráv o emisních inventurách a emisních 

projekcích jsou pouze povinností státu (přenesené prostřednictvím § 7 odst. 2 zákona 

o ochraně ovzduší na Ministerstvo životního prostředí a jím pověřenou organizaci) a jsou 

určeny rozhodnutími nejvyššího orgánu Úmluvy (tzv. Výkonný výbor), které jsou pro jednotlivé 

strany Úmluvy závazné, není provedena transpozice těchto částí do specifických ustanovení 

zákona, a to i s ohledem na potenciální změny v termínech a obsahu reportingu, které mohou 

být změněny v důsledku změn sjednaných v rámci Úmluvy, a to prostřednictvím aktů 

v přenesené pravomoci Komise (viz čl. 8 odst. 7 směrnice) a které by si v opačném případě 

vynutily změnu těchto zákonných ustanovení.  

Navrhovaná právní úprava nemá žádné vazby k zákazu diskriminace a nebude mít žádné 

negativní dopady na rovné postavení mužů a žen. 

 

C Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Současná podoba ustanovení zákona o ochraně ovzduší týkajících se především přípravy 

Národního programu snižování emisí nezahrnuje veškeré povinnosti vyplývající z nově přijaté 

směrnice. Všechna zákonná ustanovení jsou měněna jen tam, kde je to to pro transpozici 

směrnice nutné, a nejsou prováděny úpravy jdoucí nad rámec pouhé transpozice.  

 

D Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

Co se týče právních předpisů nejvyšší právní síly, jsou kromě obecných ustanovení Ústavy 

a Listiny základních práv a svobod (např. čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 a čl. 4 Listiny) 

relevantní též ustanovení čl. 7 Ústavy a čl. 35 Listiny a některá ustanovení další (např. čl. 26 

odst. 1 Listiny zakotvující svobodu podnikání a provozování jiné hospodářské činnosti 

s možnými podmínkami a omezeními uvedenými v čl. 26 odst. 2). Návrh zákona je s těmito 

i dalšími ustanoveními v souladu. 

 

E Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

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

dvora Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

Návrhu zákona se dotýkají následující předpisy Evropské unie: 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 

o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 

2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21: května 2008 o kvalitě 

vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o obsahu 

arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší, 
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 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu 

veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti 

veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí 

a o změně směrnice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup 

k právních ochraně .  

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se 

stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, 

 směrnice 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin,  

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 

o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění), 

 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/201/EU ze dne 20. listopadu 2013 o 

všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 

„Spokojený život v mezích naší planety“.  

S výše uvedenými předpisy Evropské unie je návrh v souladu. 

 

F Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána 

Problematika snižování emisí se velmi těsně dotýká Úmluvy EHK OSN o omezování 

znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států. Při přípravě a projednávání směrnice se 

vycházelo ze změn tzv. Göteborského protokolu k této Úmluvě (Protokol o omezení 

acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu) přijatých v roce 2012. Změny tohoto protokolu 

byly Českou republikou ratifikovány 22. listopadu 2017. Emisní redukční závazky stanovené 

v této směrnici pro rok 2020 jsou identické s hodnotami uvedenými v aktualizovaném 

Göteborském protokolu. Způsob posuzování souladu s těmito závazky snižování emisí, stejně 

jako způsob přípravy emisních inventur a projekcí je v maximální shodě s postupy přijatými 

v rámci Protokolu a navazujících rozhodnutí Výkonného výboru Úmluvy, a to především 

rozhodnutími řídícího výboru Úmluvy přijatými 13. prosince 2013 č. 2013/4 k reportování údajů 

o emisích a projekcích v rámci Úmluvy a jejích protokolech a dále rozhodnutí č. 2013/3, kterým 

došlo k přijetí směrnic pro reporting údajů o emisích a projekcích v rámci Úmluvy a jejích 

protokolů.  

Pokud jde o Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), 

navrhovaný zákon neupravuje přímo povinnosti konkrétních subjektů, ani neomezuje jejich 

práva, lze tedy konstatovat soulad návrhu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních 

svobod. 

 

G Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Předpokládané dopady na státní rozpočet jsou tvořeny především zvýšenými nároky na kvalitu 

a rozsah zpracování emisních inventur a projekcí a Národního programu snižování emisí. 
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Požadavek na zkvalitňování emisních inventur a projekcí je již obsažen ve stávajícím 

Národním programu snižování emisí přijatém usnesením vlády č. 978 ze dne 2. prosince 2015, 

konkrétně v podpůrných opatřeních PO1, PO5 a PO6. Vyšší kvalita zpracování emisních 

inventur a projekcí je klíčová pro správné nastavení opatření ke snižování emisí a zlepšování 

kvality ovzduší. Zvýšené nároky na zpracování Národního programu spočívají především 

v nutnosti vyčíslit dopady jednotlivých opatření nejen na snížení emisí, ale i na kvalitu ovzduší. 

Mezi další dopady na státní rozpočet patří nutnost realizace monitoringu účinků znečištění 

ovzduší na ekosystémy. Tento monitoring je již do značné míry v ČR realizován, a to 

prostřednictvím zapojení do mezinárodních programů spolupráce pod pracovní skupinou pro 

účinky (WGE) v rámci Úmluvy EHK OSN o omezování znečišťování ovzduší přecházejícím 

hranice států (CLRTAP), přičemž náklady jsou hrazeny z více zdrojů. Zvýšení výdajů státního 

rozpočtu na všechny tyto tří oblasti je možné odhadnout v řádu jednotek milionů Kč ročně.  

Finanční dopady předkládané legislativní úpravy na ostatní veřejné rozpočty a podnikatelské 

prostředí nejsou předpokládány, stejně jako sociální dopady na rodiny či specifické skupiny 

obyvatel. Konkrétní opatření přijatá k dosažení cílů snížení emisí budou spojena s určitými 

finančními a potenciálně i sociálními dopady, nicméně v současné době není možné přesnou 

podobu a nastavení těchto opatření předjímat. Významná část předpokládaného snížení emisí 

v horizontu roku 2030 vyplývá z již přijatých opatření, a to především nástrojů obsažených 

v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, které se dotýkají jak sektoru 

vytápění domácností, tak provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou regulovány 

prostřednictvím emisních limitů a závazných podmínek provozu.  

Vyhodnocení dopadů případných konkrétních dodatečných opatření přijatých v rámci 

Národního programu snižování emisí bude provedeno buď v rámci přípravy programu, nebo 

v rámci legislativního procesu, kterým budou opatření realizována.  

Dopady dosažení cílů směrnice na životní prostředí například vyjádřené ve formě snížení 

průměrných imisních koncentrací, míry dodržování imisních limitů či snížení míry překračování 

kritických zátěží nebyly pro finální podobu směrnice vyčísleny. V následujícím Národním 

programu snižování emisí, který má být odeslán Evropské komisi do 1. 4. 2019, budou 

vyčísleny dopady scénáře s dodatečnými opatřeními. 

 

H Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná úprava nemá k ochraně osobních údajů a ochraně soukromí žádný vztah. 

 

I Zhodnocení korupčních rizik 
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Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení za pomocí metodiky 

založené na těchto základních kritériích: 

 přiměřenost; 

 efektivita; 

 odpovědnost; 

 opravné prostředky; 

 kontrolní mechanismy. 

Z vyhodnocení vyplývá, že navrhovaná právní úprava není spojena s korupčním rizikem 

a obsahuje, respektive využívá stávající, mechanismy předcházení korupčním rizikům. Ve 

vztahu k ostatním změnám, u kterých se jedná o doplnění a upřesnění již platné a účinné 

právní úpravy, má Ministerstvo životního prostředí za to, že navrhovaná úprava nemá vliv na 

míru korupčních rizik.  

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I 

K bodu 1 

Do poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje odkaz na transponovanou směrnici, čímž je splněna 

referenční povinnost v souladu s Legislativními pravidly vlády. 

K bodu 2 

V souladu s požadavkem článku 9 transponované směrnice je reflektována povinnost zajistit 

monitoring dopadů znečištění ovzduší na ekosystémy. Tyto údaje budou součástí 

informačního systému kvality ovzduší. 

K bodu 3 

Povinnosti České republiky týkající se přípravy a zasílání zpráv o emisních inventurách a 

emisních projekcích vyplývají z praxe schválené v rámci Úmluvy o omezování znečišťování 

ovzduší přecházející hranice států (CLRTAP). Jedná se především o termíny reportingu, jejich 

specifický obsah a metodiku přípravy. 

K bodu 4 

Vzhledem k tomu, že transponovaná směrnice ve svém článku 6 a příloze III blíže nežli 

předchozí směrnice specifikuje požadavky na národní programy, resp. stanoví jejich minimální 

rozsah, přistupuje předkladatel k vyčlenění samostatné přílohy zákona, která stanoví obsah 

národního programu snižování emisí uceleně a přehledně.  

K bodu 5 

V tomto ustanovení je transponován článek 6 odst. 3 a 4 směrnice o snížení národních emisí. 

K bodu 6 

Rozšíření okruhu aktivně zpřístupňovaných informací plyne z článku 14 odst. 1 transponované 

směrnice. 

K bodu 7 

Nově doplňovaná příloha rozšiřuje požadavky na obsah národního programu snižování emisí 

tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným v transponované směrnici (zejm. v jejím čl. 6 a 
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příloze č. III). V národním programu snižování emisí ČR budou rovněž promítnuty závazky ke 

snížení emisí, které pro ČR plynou z Přílohy II transponované směrnice.  

K čl. II 

Přechodné ustanovení ujasňuje, že nově stanovované požadavky na obsah národního 

programu snižování emisí se uplatní poprvé při zpracování národního programu v roce 2019. 

Obsah stávajícího národního programu snižování emisí (usn. vlády č. 978 ze dne 2. prosince 

2015) nebude tedy v případě přijetí navrhované novely v rozporu s novou právní úpravou. Do 

doby, než bude zpracován nový NPSE platí ten dosavadní, bez nutnosti přijímat jeho úpravy 

v průběhu roku 2018.  

K čl. III 

Účinnost zákona je navrhována k 1. červenci 2018, a to s ohledem na termín uvedený v článku 

20 odst. 1 transponované směrnice. 
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