
V. 

PLATNÉ ZNĚNÍ 

 

příslušných částí zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

… 

 

§ 7 

Informační systém kvality ovzduší 

 

(1) Výsledky posuzování a vyhodnocení úrovní znečištění vede ministerstvo v 

informačním systému kvality ovzduší. Součástí informačního systému kvality ovzduší je 

Součástí informačního systému kvality ovzduší jsou také registr emisí a stacionárních 

zdrojů, ve kterém jsou vedeny údaje o stacionárních zdrojích a množství znečišťujících látek, 

které jsou vnášeny do ovzduší ze stacionárních a mobilních zdrojů, a údaje o dopadech 

znečištění ovzduší na ekosystémy. 

(2) Ministerstvo provádí na základě shromážděných dat emisní inventuru, spočívající ve 

zjišťování celkového množství znečišťujících látek, které byly v předchozím kalendářním roce 

vneseny do ovzduší, a emisní projekci, spočívající v odhadu vývoje množství znečišťujících 

látek, které budou vneseny do ovzduší v dalších kalendářních letech. Při provádění emisní 

inventury a zpracování jejích výsledků ministerstvo postupuje podle metodik 

schválených v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice 

států. Ministerstvo každý rok zveřejní zprávu o ochraně ovzduší zpracovanou na základě dat 

z informačního systému kvality ovzduší. 

(3) Ministerstvo vyhláškou stanoví poměr částic, které projdou velikostně-selektivním 

vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 µm odlučovací účinnost 50 % (dále 

jen „částice PM10“), a částic, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím 

pro aerodynamický průměr 2,5 µm odlučovací účinnost 50 % (dále jen „částice PM2,5“), vůči 

tuhým znečišťujícím látkám v emisích. 

 

 

§ 8 

Národní program snižování emisí České republiky 

 

(1) Za účelem snížení celkové úrovně znečištění a znečišťování v České republice 

ministerstvo ve spolupráci s příslušnými ústředními správními úřady zpracovává Národní 

program snižování emisí České republiky (dále jen „národní program“). Národní program se 

zpracovává nejméně jednou za 4 roky. Národní program schvaluje vláda. Požadavky na 

obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k tomuto zákonu. 

(2) Národní program obsahuje 

 a) analýzu úrovní znečištění a znečišťování, 

b) scénáře vývoje úrovní znečištění a znečišťování, 
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c) cíle v oblasti snižování úrovně znečištění a znečišťování, a to 

1. emisní stropy pro Českou republiku, 

2. směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení troposférickým ozonem, 

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

d) 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, 

e) lhůty pro dosažení hodnot uvedených v písmenu c) a harmonogram pro realizaci opatření 

uvedených v písmenu d), 

f) orgány odpovědné za realizaci národního programu, 

g) indikátory pro hodnocení plnění národního programu zohledňující vliv na zdraví a kvalitu 

ovzduší. 

(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. 

… 

 

§ 30 

Zpřístupňování informací 

  

(1) Orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu 

srozumitelné informace o 

a) úrovni znečištění, 

b) stacionárních zdrojích a emisích ze stacionárních a mobilních zdrojů, včetně emisních 

inventur a emisních projekcí a informací o metodice výpočtu emisní inventury a 

projekce, 

c) připravovaných opatřeních ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, v dostatečném 

předstihu umožňujícím vznesení připomínek, 

d) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, zejména v rámci programů 

zlepšování kvality ovzduší a regulačních řádů, 

e) ochraně klimatického systému Země, 

f) podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích 

a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí, 

g) stanoviscích k politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje, územním plánům a 

regulačním plánům. 
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(2) Příslušný krajský úřad a ministerstvo informuje bez prodlení veřejnost, pokud v dané 

zóně nebo aglomeraci dojde k překročení informativní prahové hodnoty, varovné prahové 

hodnoty nebo regulační prahové hodnoty. Veřejnosti jsou v těchto případech poskytovány 

informace minimálně v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Ministerstvo v 

těchto případech bez prodlení informuje příslušné orgány dotčených sousedních států. 

(3) Ministerstvo a další ústřední správní úřady poskytují příslušným orgánům Evropské 

unie a orgánům uvedeným v mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, v 

požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o 

a) úrovni znečištění, 

b) zdrojích a jejich emisích, 

c) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 

d) ochraně klimatického systému Země. 

(4) Ministerstvo vyhláškou stanoví rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění a 

minimální rozsah textu, který je zveřejňován v případě překročení informativní prahové 

hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační prahové hodnoty. 

 

… 

 

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

 

Požadavky na obsah národního programu snižování emisí České republiky 

 

Národní program snižování emisí obsahuje: 

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 
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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 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. 
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