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VI. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 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 
 

Ustanovení Obsah 

 

CELEX č. Ustanovení Obsah  

Čl.I bod 1 
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje 

věta „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 

32016L2284 
Čl. 20 odst. 
1, věta 
čtvrtá. 

Provedení ve vnitrostátním právu 

1.   Členské státy do 1. července 2018 uvedou v účinnost právní 

a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. 

Odchylně od prvního pododstavce uvedou členské státy v účinnost 

právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 10 

odst. 2 do 15. února 2017. 

Členské státy o nich neprodleně uvědomí Komisi. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy obsahují odkaz na tuto 

směrnici nebo je takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob takového odkazu si stanoví členské státy. 

Čl.I bod 2 
2. V § 7 odst. 1 větě druhé se slova „Součástí 

informačního systému kvality ovzduší je“ nahrazují 

slovy „Součástí informačního systému kvality 

ovzduší jsou“ a na konci textu věty třetí se doplňují 

slova „, a údaje o dopadech znečištění ovzduší na 

ekosystémy“. 

32016L2284 
Čl. 9 odst. 1 Monitorování dopadů znečištění ovzduší 

1.   Členské státy zajistí, aby monitorování negativních dopadů 

znečištění ovzduší na ekosystémy probíhalo na základě sítě 

monitorovacích míst, která je reprezentativní co do sladkovodních, 

přírodních i polopřírodních stanovišť a lesních typů ekosystémů, a za 

použití nákladově efektivního přístupu založeného na posouzení 

rizik. 

Členské státy za tímto účelem koordinují s jinými monitorovacími 

programy zřízenými právními předpisy Unie, včetně směrnice 

2008/50/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/60/ES (13) a směrnice Rady 92/43/EHS (14) a případně 

Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice 

států, a v případě potřeby využívají údaje získané v jejich rámci. 

Členské státy mohou za účelem splnění požadavků tohoto článku 

použít nepovinné ukazatele pro monitorování uvedené v příloze V. 

Čl.I bod 3 
3. V § 7 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Při 

provádění emisní inventury a zpracování jejích 
32016L2284 

Čl. 8 Národní emisní inventury a prognózy a informativní zprávy 

o inventurách 
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výsledků ministerstvo postupuje podle metodik 

schválených v rámci Úmluvy o dálkovém 

znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států.“. 

1.   Členské státy zpracují a každoročně aktualizují národní emisní 

inventury znečisťujících látek uvedených v tabulce A přílohy I, a to 

v souladu s požadavky stanovenými v této tabulce. 

Členské státy mohou zpracovat a každoročně aktualizovat národní 

emisní inventury znečisťujících látek uvedených v tabulce B přílohy 

I, a to v souladu s požadavky stanovenými v této tabulce. 

2.   Členské státy zpracují a každé čtyři roky aktualizují prostorově 

rozlišené národní emisní inventury a inventury velkých bodových 

zdrojů a každé dva roky národní emisní prognózy pro znečisťující 

látky uvedené v tabulce C přílohy I, a to v souladu s požadavky 

stanovenými v této tabulce. 

3.   Členské státy zpracují informativní zprávy o inventurách, které 

připojí k národním emisním inventurám a prognózám uvedeným 

v odstavcích 1 a 2, a to v souladu s požadavky stanovenými 

v tabulce D přílohy I. 

4.   Členské státy, které se rozhodnou využít flexibilitu podle 

článku 5, zařadí do informativní zprávy o inventurách za daný rok 

informace dokládající, že využití této flexibility splňuje příslušné 

podmínky stanovené v čl. 5 odst. 1 a v části 4 přílohy IV nebo 

případně v čl. 5 odst. 2, 3 nebo 4. 

5.   Členské státy zpracují a aktualizují národní emisní inventury 

(případně včetně upravených národních emisních inventur), národní 

emisní prognózy, prostorově rozlišené národní emisní inventury, 

inventury velkých bodových zdrojů a připojené informativní zprávy 

o inventurách v souladu s přílohou IV. 

6.   Na základě informací podle odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku 

Komise za pomoci Evropské agentury pro životní prostředí zpracuje 

a aktualizuje, pokud jde o znečišťující látky uvedené v příloze I, 

každý rok emisní inventury a informativní zprávy o inventurách pro 

celou Unii, každé dva roky emisní prognózy pro celou Unii a každé 

čtyři roky prostorově rozlišené emisní inventury a inventury 

velkých bodových zdrojů pro celou Unii. 

7.   Komisi je v souladu s článkem 16 svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci za účelem pozměnění této směrnice, 

pokud jde o přizpůsobení přílohy I a přílohy IV vývoji, včetně 

technického a vědeckého pokroku, v rámci Úmluvy o dálkovém 

znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států. 

Čl.I bod 4 
4. V § 8 odst. 1 se věta druhá zrušuje a na konci 

odstavce se doplňuje věta „Požadavky na obsah 

národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 

 

32016L2284 

Čl. 6 odst. 1 
Národní programy omezování znečištění ovzduší 

1.   Členské státy v souladu s částí 1 přílohy III vypracují, přijmou 

a provedou své příslušné národní programy omezování znečištění 

ovzduší s cílem omezit své roční antropogenní emise v souladu 
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k tomuto zákonu.“. s článkem 4 a přispět k dosažení cílů této směrnice podle čl. 1 

odst. 1. 

Čl.I bod 5 
5. V § 8 odstavec 2 zní: 

„(2) Ministerstvo národní program zpracuje a 

oznámí Evropské komisi nejméně jednou za 4 roky. 

Aniž je tato povinnost dotčena, aktualizují se 

nástroje a opatření obsažené v národním programu 

do 18 měsíců od předložení nejnovější národní 

emisní inventury nebo národní emisní projekce 

podle § 7 odst. 2 Evropské komisi v případě, že 

podle předložených údajů nebyly splněny národní 

závazky ke snížení emisí nebo existuje riziko jejich 

nedodržení.“. 

32016L2284 Čl. 6 odst. 3 
a 4 

3.   Členské státy aktualizují své národní programy omezování 

znečištění ovzduší alespoň každé čtyři roky. 

 

4.   Aniž je dotčen odstavec 3, politiky a opatření v oblasti snižování 

emisí obsažené v národních programech omezování znečištění 

ovzduší se aktualizují do 18 měsíců od předložení nejnovější národní 

emisní inventury nebo národní emisní prognózy, pokud podle 

předložených údajů nebyly splněny povinnosti uvedené v článku 4, 

nebo pokud existuje riziko jejich nedodržení. 

Čl.I bod 6 
6. V § 30 odst. 1 se na konci textu písmene b) 

doplňují slova „, včetně emisních inventur a 

emisních projekcí a informací o metodice výpočtu 

emisní inventury a projekce“. 

32016L2284 Čl. 14 odst. 
1 

Přístup k informacím 

1.   V souladu se směrnicí 2003/4/ES zajistí členské státy aktivní 

a systematické šíření informací veřejnosti jejich zveřejněním na 

veřejně přístupných internetových stránkách, pokud jde o: 

a) národní programy omezování znečištění ovzduší a jakékoli 

aktualizace; 

b) národní emisní inventury (případně včetně upravených národních 

emisních inventur), národní emisní prognózy, informativní zprávy 

o inventurách a další zprávy a informace, které se Komisi poskytují 

podle článku 10. 

Čl.I bod 7 
7. Doplňuje se příloha č. 12, která zní: 

„Příloha č. 12 k zákonu č. 201/2012 Sb. 

 

Požadavky na obsah národního programu snižování 
emisí České republiky 

 

Národní program snižování emisí obsahuje: 

32016L2284 Čl. 6 odst. 2 2.   Při vypracovávání, přijímání a provádění programu uvedeného 

v odstavci 1 členské státy: 

a) s případným použitím údajů a metodik vyvinutých v rámci 

programu spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového 

přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP) podle 

Protokolu o dlouhodobém financování programu spolupráce pro 

monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek 

znečišťujících ovzduší v Evropě připojeném k Úmluvě o dálkovém 

znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států posoudí, do jaké 

míry mohou národní zdroje emisí ovlivnit kvalitu ovzduší na jejich 

území a na území sousedních členských států; 

b) zohlední potřebu snížit emise látek znečišťujících ovzduší v zájmu 

dosažení souladu s cíli v oblasti kvality ovzduší na svém území, 
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a) analýzu úrovní znečištění a znečišťování, 
posouzení vlivu zdrojů emisí umístěných na území 
České republiky na kvalitu ovzduší v okolních 
státech, vyhodnocení plnění legislativních 
požadavků v oblasti kvality ovzduší a snižování 
emisí a možného vývoje emisí v případě, že 
nedojde v již přijatých nástrojích a opatřeních 
k další změně, 

b) scénáře vývoje úrovní znečištění a znečišťování, a 
to ve variantách se stávajícími a dodatečnými 
opatřeními, 

c) cíle v oblasti snižování úrovně znečištění a 
znečišťování, a to  

1. národní závazky ke snížení antropogenních 
emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, amoniaku, 
částic PM2,5 a nemethanových těkavých 
organických látek platné od roku 2020 do roku 
2029, národní závazky ke snížení těchto emisí 
od roku 2030 a indikativní cíl k roku 2025 
(případně také zdůvodnění nemožnosti 
dosáhnout indikativního cíle); národní závazek 
ke snížení emisí je vždy vyjádřen jako 
procentní podíl celkového množství emisí 
výchozího roku; za výchozí rok se považuje rok 
2005; v případě využití flexibility podle článku 5 
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, také zhodnocení 
důsledků využití této flexibility pro životní 
prostředí, 

2. směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace 

a v příslušných případech i na území sousedních členských států; 

c) při přijímání opatření ke splnění národních závazků ke snížení 

emisí jemných částic upřednostní opatření ke snížení emisí černého 

uhlíku; 

d) zajistí soudržnost s ostatními příslušnými plány a programy 

vytvořenými na základě požadavků uvedených ve vnitrostátních 

nebo unijních právních předpisech. 

Za účelem splnění příslušných národních závazků ke snížení emisí 

členské státy do svých národních programů omezování znečištění 

ovzduší zahrnou opatření ke snížení emisí stanovená jako povinná 

v části 2 přílohy III a mohou zahrnout v uvedených programech 

opatření ke snížení emisí stanovená jako nepovinná v části 2 přílohy 

III nebo opatření mající rovnocenný zmírňující účinek. 
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a zatížení troposférickým ozonem, 

3. národní cíl snížení expozice pro částice PM2,5, 

d) opatření ke snižování opatření ke snižování úrovně 
znečištění znečišťujícími látkami, které mají 
stanoveny imisní limity a úrovně znečišťování, a 
předpokládaný přínos těchto opatření, zejména 
emisní stropy pro skupiny stacionárních zdrojů a 
skupiny mobilních zdrojů, zvažovaná opatření 
k dosažení národních závazků ke snížení emisí 
včetně vyhodnocení jejich přínosu, přičemž u 
opatření ke snížení emisí PM2,5 budou prioritně 
snižovány emisí černého uhlíku, 

e) způsob zajištění souladu s jinými sektorovými 
politikami a strategiemi, 

f) lhůty pro dosažení hodnot uvedených v písmenu c) 
a harmonogram pro realizaci opatření uvedených v 
písmenu d),  

g) orgány odpovědné za realizaci jednotlivých 
opatření národního programu,  

h) vymezení monitoringu účinků znečištění ovzduší, 

i) indikátory pro hodnocení plnění národního 
programu zohledňující vliv na zdraví a kvalitu 
ovzduší, 

j) v případě aktualizace programu zhodnocení míry 
dosažení cílů programu a jakékoli významné 
změny v rámci politiky, hodnocení, programu či 
harmonogramu pro jeho realizaci.“ 

   Příloha č. III 
číst 1 

PŘÍLOHA III 

OBSAH NÁRODNÍCH PROGRAMŮ OMEZOVÁNÍ 
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ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ UVEDENÝCH V ČLÁNCÍCH 6 a 10 

ČÁST 1 

Minimální obsah národního programu omezování znečištění ovzduší  

1. Počáteční národní program omezování znečištění ovzduší, 

který stanoví články 6 a 10, musí zahrnovat přinejmenším: 

a) národní politický rámec v oblasti kvality a znečištění 

ovzduší, v jehož kontextu byl program vytvořen, přičemž je třeba 

uvést: 

i) priority politiky a jejich vztah k prioritám stanoveným 

v dalších příslušných oblastech politiky, mj. v oblasti změny klimatu 

a případně zemědělství, průmyslu a dopravy; 

ii) příslušnost úřadů na celostátní, regionální i místní úrovni; 

iii) pokrok dosažený při snižování emisí a zlepšování kvality 

ovzduší prostřednictvím stávajících politik a opatření a dále míru 

souladu s vnitrostátními povinnostmi a povinnostmi na úrovni Unie; 

iv) odhadovaný další vývoj za předpokladu, že v již přijatých 

politikách a opatřeních nedojde k další změně; 

b) zvažované možnosti politiky, jimiž se má dosáhnout 

splnění závazků pro období let 2020 až 2029 a pro období od roku 

2030 dále a průběžné úrovně emisí stanovené pro rok 2025 ke 

snížení emisí a jež mají pomoci dále zlepšovat kvalitu ovzduší, 

i analýzu těchto možností, včetně její metody; jsou-li údaje 

k dispozici, jednotlivé či společné dopady těchto politik a opatření na 

snížení emisí, kvalitu ovzduší a životní prostředí, jakož i související 

nejistoty; 

c) opatření a politiky, které byly vybrány k přijetí, včetně 

harmonogramu jejich přijetí, plnění a přezkumu a orgánů pro ně 

příslušných; 

d) případně vysvětlení důvodů, proč nelze dosáhnout 

orientačních úrovní emisí pro rok 2025 bez opatření obnášejících 

nepřiměřené náklady; 

e) případně informace o využití možností flexibility 

stanovených v článku 5 a případných důsledcích vyplývajících 

z jejich využití pro životní prostředí; 

f) posouzení, jak se u vybraných politik a opatření zajistí 

soudržnost s plány a programy stanovenými v dalších relevantních 

oblastech politiky. 

2. Aktualizace národního programu omezování znečištění 
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ovzduší podle článků 6 a 10 musí zahrnovat přinejmenším: 

a) zhodnocení pokroku, jehož bylo prováděním programu 

dosaženo, snížení emisí a snížení koncentrací; 

b) jakékoli významné změny v rámci politiky, hodnocení, 

programu či harmonogramu pro jeho realizaci. 
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