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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní 
požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém 
mapování) 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 13.8.2018, 
s termínem dodání stanovisek do 3.9.2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Návrh vypořádání MZ 
MMR 1) K  Návrhu vyhlášky - § 4  

Data ze strategických hlukových map, která jsou již v současné době zveřejňována mimo jiné 
v rámci geoportálu Inspire, jsou veřejnými údaji evidovanými orgány veřejné správy, proto by 
mělo dojít k jejich zveřejňování ve formě otevřených dat v souladu s principem 
eGovernmentu - Open Data by default.  
Doporučujeme proto v textu upřesnit, že data budou na stránkách Ministerstva zdravotnictví 
veřejnosti zpřístupněna ve formě otevřených dat. 

Akceptováno. 

 2) K Rozdílové tabulce  
Doporučujeme opravit rozdílovou tabulku tak, aby korespondovala s návrhem vyhlášky: 

− V prvním sloupci jsou nesprávně identifikována relevantní ustanovení navrhovaného 
právního předpisu (v prvním řádku má být uveden bod 6, v druhém řádku pak bod 6, příloha 
č. 1, odst. 7).  

− V druhém sloupci, jsou nesprávně uvedena čísla poznámek pod čarou (dle návrhu 
vyhlášky má jít o čísla 6 a 7, nikoli 5 a 6).  

Akceptováno, rozdílová 
tabulka byla opravena tak, aby 
korespondovala se současným 
návrhem vyhlášky.  
Ohledně poznámek pod čarou 
platí, že byly přečíslovány tak, 
aby to odpovídalo stávajícím i 
nově zavedeným poznámkám 
pod čarou. 
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− V textu odst. 7 přílohy č. 1 bodu 6 návrhu, jež je uveden v tabulce, doporučujeme odkaz 
na poznámku pod čarou umístit až za celý název směrnice. 

MPO 1. V Odůvodnění v bodě I. doporučujeme opravit text první věty „…předkládá do porady 
vedení…“ na „…předkládá vládě…“ 
 

Akceptováno. 

 2. Celý normativní text doporučujeme upravit na velikost písma 11 nebo 12, nikoliv ve 
velikosti 8. 
 

Akceptováno. 

 3. V bodě 5. normativního textu doporučujeme v úvodní části slova „§ 4 až 6 znějí:“ 
nahradit slovy „§ 4 až 6 včetně nadpisů znějí.“ 
 

Akceptováno. 

 4. V bodě 6. normativního textu doporučujeme CELEX uvést až na konci bodu a nikoliv za 
přílohou č. 1. 
 
 

Akceptováno. 

 5. Čl. II návrhu vyhlášky doporučujeme zarovnat do bloku, nikoliv na střed. 
 
 

Akceptováno.  

 6. V návrhu vyhlášky v Čl. I bodu 1 doporučujeme v poznámce pod čarou č. 2 doplnit tečku za 
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a 
řízení hluku ve venkovním prostředí“, v souladu s čl. 47 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

MD K bodům 4 a 5 – § 3 odst. 2, § 5 odst. 2 
Dle zákonného zmocnění uvedeného § 80 odst. 1 písm. s) zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem 
oprávněno 
- stanovit hlukové ukazatele a jejich mezní hodnoty, 
- upravit základní požadavky na obsah strategických hlukových map  
a akčních plánů, jejichž součástí jsou návrhy tichých oblastí, a 

Akceptováno, bude doplněno 
do zákona č. 258/2000 Sb. 
Body upravující § 3 odst. 2 a § 
5 odst. 2 byly vypuštěny. 
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- upravit podrobnosti týkající se způsobu a rozsahu informování veřejnosti o strategických 
hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti veřejnosti na této přípravě a 
o vypracovaných akčních plánech. 
K úpravě jiné problematiky, než té, kterou lze zahrnout mezi výše uvedené okruhy, nemá 
předkladatel zákonné zmocnění. Předloženým návrhem prováděcího právního předpisu proto 
nelze upravovat otázky procesu tvorby předmětných strategických dokumentů, mezi které 
jednoznačně náleží i stanovování konkrétních závazných termínů pro jejich pořizování a 
předkládání. Obecné lhůty pro pořizování, příp. aktualizaci strategických hlukových map 
(nejdéle jednou za 5 let) a zpracování akčních plánů (nejdéle do 1 roku ode dne předání 
strategických hlukových map) obsahuje přímo zákonná úprava v § 80 odst. 1 písm. q) a § 81 
odst. 2. Tuto zákonnou úpravu však nelze zcela mimo rámec zmocnění jakkoli doplňovat 
prováděcím právním předpisem. 
Navržené lhůty jsou navíc stanoveny nejasně a pravděpodobně by vyvolávaly i potíže 
v aplikační praxi. 
S ohledem na výše uvedené požadujeme z návrhu vyhlášky bez náhrady vypustit bod 4 a nově 
navrhovaný § 5 odst. 2. 
Následující novelizační body návrhu je třeba odpovídajícím způsobem přečíslovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

 K bodu 5 – § 4 
V současné době existuje možnost zpřístupnění strategických hlukových map veřejnosti 
formou nahlédnutí v sídle Ministerstva zdravotnictví s možností vytvoření jejich kopie 
v listinné podobě a zároveň v elektronické podobě na internetových stránkách, přičemž však na 
internetu není uveřejňována textová část řešení strategických hlukových map. Souhlasíme 
s návrhem, podle něhož již nadále nebude užíván poněkud neefektivní způsob zpřístupňování 
map v listinné podobě, ale současně se domníváme, že je v takovém případě nezbytné, aby na 
internetu byly v elektronické podobě k dispozici kompletní materiály včetně textových a 
tabulkových částí strategických hlukových map. Uvedený požadavek je odůvodněn 
i skutečností, že strategické hlukové mapy jsou pořizovány z veřejných prostředků.  

Akceptováno jinak, nová 
formulace § 3 odst. 1: 
„Strategická hluková mapa 
obsahuje mapovou, 
tabulkovou a textovou část, 
popisující stávající hlukovou 
situaci, počet osob, staveb pro 
bydlení, škol a lůžkových 
zdravotnických zařízení 
vystavených hodnotám 
hlukových ukazatelů 
stanovených v příloze č. 2 této 
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Z výše uvedených důvodů požadujeme v § 4 za slovo „mapy“ vložit slova „včetně textové a 
tabulkové části“. 
Tato připomínka je zásadní. 

vyhlášky v oblasti, pro kterou 
se pořizuje strategická 
hluková mapa.“ 
Z výše nově formulovaného 
odstavce vyplývá, že pokud je 
stanoveno, že strategická 
hluková mapa bude 
zpřístupněna (viz § 4), pak 
budou zpřístupněny všechny 
její součásti definované v § 3 
odst. 1, tj. mapová, tabulková 
a textová část. 

 K bodu 5 – § 6 odst. 1 
Ministerstvo dopravy jako pořizovatel velkého množství akčních plánů není v současné době 
kapacitně vybaveno natolik, aby bylo možné s občany nahlížet do jednotlivých akčních plánů. 
Za dlouholetou patnáctiletou praxi se jako nejvíce efektivní osvědčil způsob, kdy si občané na 
internetových stránkách příslušné akční plány stahují  
a následně je poskytují dalším zainteresovaným subjektům.  
Ostatně i předkladatel v  nově navrhované úpravě § 4 vypouští povinnost Ministerstva 
zdravotnictví zpřístupňovat strategické hlukové mapy v listinné podobě ve svém sídle a 
v odůvodnění uvádí, že se tento způsob ukázal jako neefektivní a nadbytečný, neboť prakticky 
nebyl používán. 
Domníváme se, že způsob zveřejňování akčních plánů by měl být konzistentní se způsobem 
zveřejňování strategických hlukových map  
a proto požadujeme v § 6 odst. 1 větě druhé slova „ve kterém sídle pořizovatele nebo“ vypustit 
bez náhrady. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, vypuštění 
zpřístupnění v listinné podobě. 

 K bodu 6 – příloha č. 2 bod 1.2 
Ministerstvo dopravy se jakožto pořizovatel akčních plánů opakovaně potýká s problémy při 

Vysvětleno. Kritická místa 
(izofona nad 70 dB) ) a tedy 
odpovídající počet 
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získávání dat ze strany Ministerstva zdravotnictví relevantních pro zjištění celkového počtu 
osob v hlukem zasažených územích (kritických místech). V důsledku nedostatečných podkladů 
pak není možné predikovat účinky opatření navržených v rámci akčních plánů z hlediska 
potřeby snížení počtu hlukem zatížených osob. 
Z výše uvedeného důvodu požadujeme do přílohy č. 2 doplnit nový bod 1.2.11. v tomto znění: 
„1.2.11. Celkový počet osob v obydleném území, v němž dochází k překročení mezní hodnoty 
hlukových ukazatelů  stanovené touto vyhláškou.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

exponovaných osob určuje 
pořizovatel akčního plánu, 
údaje pro toto určení jsou 
uvedeny ve strategické 
hlukové mapě. V souladu se 
směrnicí se kritická místa řeší 
na prioritní bázi a tu musí 
stanovit pořizovatel akčního 
plánu. MZ jako pořizovatel 
SHM nemůže rozhodnutí 
pořizovatele AP ani předvídat, 
ani určovat. 

 K bodu 6 – příloha č. 2 bod 3 
Na základě dlouhodobých zkušeností získaných v rámci pořizování akčních plánů 
konstatujeme, že prakticky při každém předávání strategických hlukových map jsou ze strany 
Ministerstva dopravy  
i krajů opakovaně vznášeny požadavky na poskytnutí relevantních digitálních dat, na jejichž 
základě by bylo následně možné udělat potřebnou analýzu, rozdělit zdroje hluku v území podle 
vlastníků, resp. správců jednotlivých pozemních komunikací a stanovit tzv. „hot spots“ od 
těchto pozemních komunikací v zasaženém území. Při absenci potřebných dat nemohou 
jednotliví vlastníci, resp. správci příslušných pozemních komunikací (tedy v případě dálnic a 
silnic I. třídy Ministerstvo dopravy, resp. Ředitelství silnic a dálnic a v případě silnic II. a III. 
třídy jednotlivé kraje) ze souhrnné strategické hlukové mapy při souběhu, či křížení pozemních 
komunikací vybrat v dané oblasti část území zasaženou zdrojem hluku v jejich vlastnictví, resp. 
správě, a následně i naplánovat účinná protihluková opatření. Doposud nikdy nebyla 
Ministerstvem zdravotnictví relevantní data poskytnuta, přičemž bylo přislíbeno, že daná 
problematika bude řešena v rámci novelizace příslušných právních předpisů.  
Požadujeme proto úpravu nadpisu bodu 3, z níž bude jednoznačné, že se zpracovávají a 
pořizovatelům akčních plánů předávají strategické hlukové mapy odděleně pro jednotlivé 
kategorie a třídy pozemních komunikací v návaznosti na jejich vlastnictví a majetkovou správu  
a zároveň se pořizuje i součtová strategická hluková mapa zobrazující současné působení všech 

Neakceptováno, připomínka je 
nad rámec směrnice 
2002/49/ES. Připomínka 
směřuje k řešení národní 
problematiky, kdy je v ČR 
odpovědnost za pořízení 
akčních plánů rozdělena podle 
kategorie komunikace mezi 
MD a KÚ. To je možné 
v budoucnosti řešit dohodou 
mezi MZ, ŘSD a KÚ. 
Problematikou však i 
z časových důvodů nelze 
zatěžovat materiál 
implementující unijní právo. 
Akceptování podmínky by 
znamenalo stanovení nových 
povinností - bylo by třeba 
zavést nové postupy a celou 
záležitost nejdříve prověřit.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB6ZCYAXJ)



6 
 

stejných druhů zdrojů hluku v daném území.  
Tato připomínka je zásadní. 

Toto ovšem není možné zavést 
bez předchozí konzultace a 
spolupráce s MD, tudíž 
v současné době není možné 
připomínku akceptovat, resp. 
ji legalizovat.     
Není pravda, že by stávající 
stav neumožňoval vlastníkům, 
resp. provozovatelům řešit 
adekvátní protihluková 
opatření (PHO). Při řešení 
PHO v případě souběhu nebo 
křížení pozemních komunikací 
různých vlastníků, resp. 
provozovatelů je rozhodující 
celková expozice, jejíž řešení 
vyžaduje jedno společné 
opatření. Je na vlastnících, 
popř. provozovatelích, aby na 
řešení opatření spolupracovali. 
Podíl si můžou stanovit např. 
na základě poměru intenzit 
dopravy na jednotlivých 
komunikacích, čemuž 
odpovídá i příspěvek hlučnosti 
těchto komunikací k celkové 
expozici. 
K příslibu řešení problematiky 
„nedostatečnosti“ předávaných 
dat ze strany MZ vůči MD a 
krajům uvádíme, že MZ 
nedisponuje žádným 
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písemným závazkem, že by 
toto mělo být řešeno v rámci 
novelizace příslušných 
legislativních předpisů, ani 
MD žádný takový dokument 
neuvádí nebo nepředkládá.  
MZ chápe relativní obtížnost 
v rozdělení zdrojů hluku dle 
správců a následného 
stanovení „hot spots“, avšak 
není možné požadavky na 
akční plány (AP), jejímiž 
zpracovateli jsou MD a kraje, 
zpětně delegovat na MZ. 
Zpracovateli AP jsou 
provozovatelé zdrojů hluku a 
AP se zpracovávají za účelem 
snížení hluku vůči 
hygienickým limitům v rámci 
možností.  
V lokalitách, kde je více 
zdrojů hluku – více správců 
komunikací – je nutno 
k problematice jako celku 
přistupovat komplexně a také 
ji tak řešit, tedy jako jedno 
společné opatření vůči celkové 
expozici hluku.  
K nedostatečnosti dat dále a 
opět uvádíme, v případě 
souběhu provozovatelů zdroje 
hluku (správců komunikací – 
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MD a kraje), lze stanovit podíl 
na příslušných protihlukových 
opatřeních, např. z poměru 
intenzit dopravy z celostátního 
sčítání dopravy, jež jsou 
dostupná. MZ takovýto postup 
vnímá za komplexní a jako 
relevantní postup řešení AP, 
tedy i následného PHO.  
 
V případě nejasností při tvorbě 
AP, MZ a Národní referenční 
laboratoř pro komunální hluk 
nabízí své poradenství.  Jedná 
se o zcela běžnou praxi, kterou 
v minulých letech využívaly 
zejména kraje.  
 
V odůvodnění k této novele se 
mimo jiné uvádí, že 
předmětem této je 
implementace směrnice 
CNOSSOS (k 31. 12. 2018), 
kterážto stanovuje jednotnou 
metodiku pro tvoru 
strategických hlukových map 
napříč členskými státy EU. 
Dále bylo předmětem této 
novely zpřehlednění vyhlášky 
jako takové, aby tato měla 
charakter jakéhosi návodu, 
tedy zpřehlednění zejména pro 
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zpracovatele AP. Předmětem 
nejsou zásadní změny od 
současně fungujícího procesu 
akčního plánování.    

 K bodu 6 – příloha č. 3 bod 1.8. 
Požadavek na obsah akčních plánů uvedený v bodě 1.8. přílohy č. 3 (hodnocení škodlivých 
účinků hluku na populaci na základě vztahů mezi dávkou a účinkem) není obsažen ani 
v současné vyhlášce  
o hlukovém plánovaní a nemá oporu ani v příslušných unijních předpisech, tedy ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku 
ve venkovním prostředí a směrnici Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení 
společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/49/ES.  
Jednoznačným cílem strategických dokumentů, kterými jsou jak strategické hlukové mapy, tak 
akční plány, je snížení počtu lidí zasažených hlukem nad mezními hodnotami, a to v noční 
době (Ln)  
i v celodenní expozici (Ldvn). Navíc vymezení oblastí, jejichž zasažení hlukem je nutné řešit 
v rámci akčních plánů, vyplývá především ze stanovení kritických míst ve strategických 
hlukových mapách (viz požadavky na obsah strategických hlukových map stanovené v příloze 
č. 2 bodech 1.1.6 a 1.3.6.).   
Nově navrhovaný požadavek na obsah akčních plánů uvedený v bodě 1.8. přílohy č. 3 
považujeme z hlediska strategického plánování  
a požadavků na snížení počtu osob zasažených hlukem za nadbytečný. Požadavek je navíc 
formulován velmi vágně, neboť z něj jednoznačně nevyplývá, jakých oblastí se požadované 
hodnocení týká, resp. zda by mělo být prováděno pouze v kritických místech, kde se pracuje 
s počty osob.  
V neposlední řadě je třeba upozornit, že důsledkem nově navrhovaného požadavku by došlo 
nepochybně i k nežádoucímu zvýšení finančních nákladů spojených s agendou zpracovávání 
akčních plánů.  
Ze všech výše uvedených důvodů požadujeme zrušit bod 1.8. přílohy  

Vysvětleno. Požadavek není 
nad rámce směrnice 
2002/49/ES, jedná se o 
implementaci přílohy č. III 
této směrnice ve smyslu 
přílohy č. 4 této vyhlášky. 
Tato příloha je čistou 
transpozicí přílohy č. III 
směrnice END, požadavky 
této přílohy jsou nezbytným 
předpokladem pro vytvoření 
relevantního akčního plánu. 
 
Požadavek na obsah AP se 
opírá o přílohu č. V bod 3 
směrnice 2002/49/ES, kde se 
v závorkách explicitně uvádí 
„obtěžování hlukem, rušení 
spánku a další účinky“.  
Slovo „annoyed“ je v českém 
překladu chybně přeloženo, 
bylo tedy přihlédnuto 
k originálnímu anglickému 
znění (annoyed = 
obtěžovaných). 
 
Stanovisko EK k této věci, ze 
kterého jsme vycházeli již při 
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č. 3 bez náhrady.  
Následující body přílohy č. 3 je třeba odpovídajícím způsobem přečíslovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

tvorbě akčních plánů ve 2. 
kole hlukového mapování, 
přikládáme (viz samostatná 
příloha).   
 
Dále uvádíme, že stanovení 
počtu obtěžovaných a 
rušených osob je dnes rutinní 
záležitostí. Jedná se o 
uplatnění několika 
jednoduchých obecně 
známých vzorců, nejde o 
vypracování zprávy o 
hodnocení zdravotních rizik 
(HRA). Náklady na stanovení 
počtu obtěžovaných osob a 
osob rušeným spánkem jsou 
prakticky nulové, celý proces 
lze snadno a jednoduše 
zautomatizovat v prostředí MS 
Excel. 
 
Pro informaci uvádíme, že 
v současné době EK 
připravuje novelu přílohy č. III 
směrnice 2002/49/ES, týkající 
se metod hodnocení 
škodlivých účinků, kde budou 
již příslušné postupy 
kodifikovány. Trvalý zájem 
EK na hodnocení zdravotních 
rizik je tedy evidentní. 
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Pro tvorbu AP vypracovalo 
MZ metodiku, kterou předalo 
pořizovatelům AP, která toto 
ustanovení blíže rozvádí. 

 K bodu 6 – bod 2. přílohy č. 3 
Z obdobných důvodů, které jsou popsány výše u připomínky k příloze č. 3 bodu 1.8. (absence 
požadavku v příslušných unijních předpisech, navýšení finančních nákladů, nedostatečná 
kapacita), požadujeme zrušit i bod 2. přílohy č. 3.  
Nad rámec předchozího odůvodnění ještě upozorňujeme, že povinnost zpracovávat nově 
i souhrny akčních plánů s přesně vymezenými obsahovými náležitostmi nelze zahrnout pod 
úpravu základních požadavků na obsah akčních plánů, k níž jediné je Ministerstvo 
zdravotnictví na základě zákonného zmocnění oprávněno. Bod 2. přílohy č. 3 tak překračuje 
meze zákonného zmocnění. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Ruší se bod 2 
přílohy č. 3 a tento zrušený 
bod se nahrazuje novým 
podbodem č. 1.15 v bodě 1 
přílohy č. 3 této vyhlášky, 
který zní: „Souhrn 
nejdůležitějších skutečností 
uvedených v akčním plánu.“  
Tento nový bod č. 1.15 
vychází z požadavku čl. 9 
odst. 2 směrnice 2002/49/ES. 

HK ČR 1. Připomínka k názvosloví 
V celé vyhlášce se pracovalo a nadále pracuje s termínem „hlukový ukazatel“. Vzhledem 
k tomu, že tato vyhláška je prováděcí vyhláškou, resp. zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 
o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. Směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 
19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/49/ES.), je nutné sjednotit terminologii této směrnice a terminologii 
této vyhlášky do souladu s citovanými dokumenty. Zde se pracuje s termínem „hlukový 
indikátor“. Požadujeme sjednotit terminologii s mezinárodním předpisem. 
Odůvodnění: 
„Hlukový indikátor“ je logičtější termín, neboť se v rámci SHM pracuje v území se 
strategickými hodnotami, a to s tzv. mezními hodnotami, kdy není nikde definována jejich 
nepřekročitelnost. Cílem Směrnice a celého procesu SHM je pouze postupně snižovat počet lidí 
zasažených těmito mezními hodnotami. Tedy mohou být překročeny. Vykazované hodnoty ve 
strategickém hlukovém mapování pouze indikují problém, který by měl být řešen. Jde o to, aby 
nedocházelo, jak také na základě praxe a zkušeností neustále dochází, k zaměňování těchto 
indikátorů za hlukové ukazatele, definované českou restriktivní legislativou, tj. NV č. 272/2011 

Vysvětleno. Pojem hlukový 
ukazatel je definován v § 80 
odst. 1 písm. q) zákona č. 
258/2000 Sb. Mezi pojmy 
„hlukový ukazatel“ a 
„určující hlukový ukazatel“, 
který je použit v nařízení 
vlády, je rozdíl. Pojem „mezní 
hodnota“ byl zvolen právě 
proto, aby nedocházelo 
k záměně s pojmem 
„hygienický limit“, protože 
v originále směrnice je tento 
pojem označen slovem „limit“. 
Český překlad směrnice END 
sice používá pojem 
„indikátor“, ale ten byl již do 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB6ZCYAXJ)



12 
 

Sb., ve znění pozdějších předpisů.   
Je třeba si uvědomit, že v SHM a v NV č. 272/2011 Sb. se jedná o dva rozdílné hlukové 
deskriptory, a to i logicky s rozdílnými výslednými hodnotami např. v závislosti na vzdálenosti 
od zdroje hluku! V SHM se totiž zjišťuje hluková zátěž pouze pro výšku 4 m a vzdálenost 
výpočtového bodu 0,1 m od fasády. NV č. 272/2011 Sb. však definuje hlukový ukazatel 2 m 
před chráněnou fasádou a může být v různých výškách v závislosti na zdroji a výšce objektu.  
Logicky tedy bude rozdíl v těchto hodnotách např. při typickém případu městské zástavby, kdy 
je fasáda oddělena od nejbližšího jízdního pruhu např. pouze 2 m širokým chodníkem. Potom 
výpočtový bod umístěný podle NV č. 272/2011 Sb. musí zákonitě vykazovat podstatně vyšší 
hodnotu, než bod umístěný podle SHM takřka na fasádě a tedy podstatně dál od zdroje hluku. 
Nelze souhlasit se zavádějícím vysvětlením k bodu 3. v důvodové zprávě: „...se užívá pojmu 
„hlukový ukazatel“ (tj. Ldvn, Ld, Lv a Ln), který je významově shodný s pojmem „hlukový 
indikátor“ (tj. Lden, Ld, Le a Ln) užívaným ve směrnici END.“  
Bohužel na základě 15 leté zkušenosti je třeba konstatovat, že dochází k zaměňování těchto 
deskriptorů a špatné interpretaci jak u laické, tak i odborné veřejnosti.   
Tato připomínka je zásadní. 

zákona a stávající vyhlášky 
implementován jako 
„ukazatel“. Při implementaci 
směrnice EU není zakázána 
národní mutace, pokud je 
dodržen smysl směrnice.  
 
 
 

 2. Zásadní připomínka k § 4  - Způsob informování veřejnosti o strategických hlukových 
mapách 
Požadujeme upravit znění následujícím způsobem: 
„Strategické hlukové mapy včetně textové a tabulkové části zpřístupňuje Ministerstvo 
zdravotnictví veřejnosti v elektronické podobě na svých internetových stránkách.“. 
Požadujeme také doplnit jednoznačný termín, do kdy budou SHM zpracovány a zpřístupněny. 
Odůvodnění: 
Ad 1) V současné době byla možnost sice neefektivního způsobu nahlédnutí či možnosti 
vytvoření kopií SHM v listinné podobě, přičemž na internetu nebyla textová část z řešení SHM 
uveřejňována. Je proto možné souhlasit s tím, aby se nepoužívala listinná podoba, nicméně na 
internetu, nechť je k dispozici celá podoba. Jedná se o veřejné prostředky, z kterých jsou tyto 
mapy pořizovány.  
Ad 2) Tento požadavek jednoznačně vyplývá z 15 leté zkušenosti, kdy termíny zpracování 
SHM nebyly dodržovány. Navíc je to v rozporu a nekonzistentní s následným § 5, kde je 
pořizovatelům striktně určen termín nejpozdějšího data zpracování akčních plánů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně, ve 
smyslu této připomínky byl 
přeformulován § 3  odst. 1, 
cit.: „Strategická hluková 
mapa obsahuje mapovou, 
tabulkovou a textovou část, 
popisující stávající hlukovou 
situaci, počet osob, staveb pro 
bydlení, škol a lůžkových 
zdravotnických zařízení 
vystavených hodnotám 
hlukových ukazatelů 
stanovených v příloze č. 2 této 
vyhlášky v oblasti, pro kterou 
se pořizuje strategická 
hluková mapa.“ 
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 3. Zásadní připomínka k § 5 odst. 2  - Akční plány 

Požadujeme doplnit znění odstavce 2 následovně:   
„(2) Akční plány se pořizují nejpozději k datu 18. července posledního kalendářního roku 
daného strategického hlukového mapování, resp. nejpozději do 1 roku od předání 
zpracovaných SHM s podklady pro vypracování akčních plánů.“. 
Odůvodnění: 
Tento požadavek jednoznačně vyplývá z 15 leté zkušenosti, kdy termíny zpracování SHM 
nebyly dodržovány a pro kvalitní zpracování AP, včetně jejich zadání (veřejné soutěže) a 
veřejného projednání je nutný reálný čas. Na zpracování SHM, kdy se v současné době již 
jedná jen o aktualizaci již vytvořených výpočtových modelů, je podstatně delší čas. Navíc, je 
třeba dát do souladu s § 4, kde MZ na rozdíl od pořizovatelů AP, nemá určený žádný termín. 
Případně je nutné doplnit nejzazší možný termín předání podkladů pro zpracování AP. Tyto 
termíny je možné převzít ze směrnice. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak, § 5 odst. 2 
byl na základě zásadní 
připomínky MD vypuštěn. 
Lhůta je uvedena v § 81 odst. 
2 zákona č. 258/2000 Sb. 
 

 4. Připomínka k Příloze č. 2 k vyhlášce č. 523/2006 Sb. 
Požadujeme doplnit do bodu 1.2 nový bod 1.2.11 následujícího znění: 
„1.2.11. Celkový počet lidí vystavených hluku nad mezní hodnotou ve stanovených kritických 
místech.“. 
Odůvodnění: 
Tento požadavek vyplývá z 15 leté zkušenosti s problémy předávání a získávání dat ze strany 
MZ ČR ve vztahu k počtu a distribuci osob v zasaženém území a tomu odpovídajícím 
možnostem navržení vhodných opatření. V případě nezískání tohoto počtu, není možné 
odhadnout účinek navržených opatření z hlediska snížení počtu zatížených osob.    
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. Kritická místa 
(izofona nad 70 dB) a tedy 
odpovídající počet 
exponovaných osob určuje 
pořizovatel akčního plánu, 
údaje pro toto určení jsou 
uvedeny ve strategické 
hlukové mapě. V souladu se 
směrnicí se kritická místa řeší 
na prioritní bázi a tu musí 
stanovit pořizovatel akčního 
plánu. MZ jako pořizovatel 
SHM nemůže rozhodnutí 
pořizovatele AP ani předvídat, 
ani určovat. 

 5. Připomínka k Příloze č. 2 
Požadujeme upravit znění bodu 3. Strategické hlukové mapy pro hlavní silnice, hlavní 

Neakceptováno, připomínka je 
nad rámec směrnice 
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železnice a hlavní letiště následovně: 
„Strategické hlukové mapy pro hlavní silnice, hlavní železnice a hlavní letiště se zpracovávají 
odděleně pro jednotlivé kategorie silnic, případně železnic podle jejich majetkové správy a dále 
letiště, hlavní letiště. Pořizuje se také součtová strategická hluková mapa zobrazující současné 
působení všech stejných druhů zdrojů hluku v daném území. Strategické hlukové mapy pro 
hlavní silnice, hlavní železnice a hlavní letiště obsahují vedle požadavků uvedených v bodu 
1:“; dále zůstává beze změn. 
Odůvodnění: 
Tento požadavek vznikl na základě zkušeností, které byly získány s Ministerstvem 
zdravotnictví v průběhu 15 let strategického hlukového mapování, kdy při každém předávání 
strategických hlukových map docházelo k opakovaným požadavkům jak od MD ČR, tak krajů 
na poskytnutí relevantních dat pro zpracování Akčních hlukových plánů. Jednalo se o digitální 
data, na základě nichž by bylo následně možné udělat analýzu a oddělit zdroje hluku v území 
podle jejich správců a stanovit tzv. „Hot spots“ od jednotlivých zdrojů – silnic v území. Aby 
následně mohli jednotliví majetkoví správci komunikací – tzn. MDČR, resp. ŘSD ČR - dálnice 
a silnice I. třídy a jednotlivé kraje - silnice II. a III. tříd ze souhrnné strategické hlukové mapy 
při souběhu, či křížení jednotlivých komunikací vybrat v daném území svoji část území 
zasaženou zdrojem hluku v jejich správě a tím pádem i cíleně a účinně naplánovat v rámci 
zpracování akčních hlukových plánů případná protihluková opatření. Bohužel nikdy tato 
relevantní data nebyla poskytnuta se zdůvodněním, že předané podklady jsou dostačující a že 
při úpravě legislativy na tento zásadní problém bude pamatováno. Bohužel zase nebylo, a proto 
požadujeme tuto zásadní úpravu v předkládané vyhlášce provést. Tato úprava nenaruší 
v žádném případě vykazovací povinnost ČR a ani nenaruší proces strategického hlukového 
mapování ani vlastní zpracování SHM, a to ani finančně. 
Tato připomínka je zásadní. 

2002/49/ES. Akceptování 
podmínky by znamenalo 
stanovení nových povinností. 
Podrobněji viz vypořádání 
obdobné připomínky MD 
výše. 
 

 6. Připomínka k Příloze č. 3 
Požadujeme zrušit bod 1.8 bez náhrady: 
„1.8. Hodnocení škodlivých účinků hluku na populaci na základě vztahů mezi dávkou a 
účinkem. Vztahy mezi dávkou a účinkem, se týkají zejména: 
- vztahu mezi obtěžováním hlukem a ukazatelem Ldvn pro hluk ze silniční, železniční a 
letecké dopravy a pro průmyslový hluk, 
- vztahu mezi rušením spánku a ukazatelem Ln pro hluk ze silniční, železniční a letecké 

Neakceptováno, požadavek 
není nad rámce směrnice 
2002/49/ES, jedná se o 
implementaci přílohy č. III 
této směrnice ve smyslu 
přílohy č. 4 této vyhlášky. 
Tato příloha je čistou 
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dopravy a pro průmyslový hluk.“. 
Odůvodnění:   
Tento požadavek nebyl ani v minulé vyhlášce a je nad rámec směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. 
Směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod 
hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES. Nikde v těchto 
dokumentech takovýto požadavek uveden není. Jak samotná SHM, tak i Akční plány jsou 
strategické dokumenty s jednoznačným cílem snížit počet lidí zasažených hlukem nad mezními 
hodnotami, a to jak v noční době (Ln), tak v celodenní expozici (Ldvn). Navíc oblasti, které je 
nutné řešit v rámci AP, vyplývají především ze stanovení kritických míst, viz Příloha č. 2, bod 
1.1.6, který jasně definuje: „1.1.6. Určení kritických míst na základě překročení mezních 
hodnot hlukových ukazatelů jako podklad pro zpracování akčních plánů a bod 1.3.6. Zobrazení 
kritických míst.“ Zda takovýto požadavek nezazněl. A právě těmito místy se musí Akční plány 
zabývat. Tento požadavek je tedy pro strategické plánování a požadavek na snížení počtu osob 
zasažených hlukem nadbytečný. Tento požadavek je navíc velmi vágní, neboť není 
jednoznačně definován, v jakých oblastech má být zpracován. Zda celkově anebo v kritických 
místech, kde se pracuje s počty lidí. Bude především zbytečně zatěžovat finanční náročnost 
zpracování akčních plánů. 
Tato připomínka je zásadní. 

transpozicí přílohy č. III 
směrnice END, požadavky 
této přílohy jsou nezbytným 
předpokladem pro vytvoření 
relevantního akčního plánu. 
 
Požadavek se opírá o přílohu 
č. V bod 3 směrnice 
2002/49/ES, kde se 
v závorkách explicitně uvádí 
„obtěžování hlukem, rušení 
spánku a další účinky“.  
Slovo „annoyed“ je v českém 
překladu chybně přeloženo, 
bylo tedy přihlédnuto 
k originálnímu anglickému 
znění (annoyed = 
obtěžovaných). 
 
Stanovisko EK k této věci, ze 
kterého jsme vycházeli již při 
tvorbě akčních plánů ve 2. 
kole, přikládáme (viz 
samostatná příloha).   
 
Dále uvádíme, že stanovení 
počtu obtěžovaných a 
rušených osob je dnes rutinní 
záležitostí. Jedná se o 
uplatnění několika 
jednoduchých obecně 
známých vzorců, nejde o 
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vypracování zprávy o 
hodnocení zdravotních rizik 
(HRA). Náklady na stanovení 
počtu obtěžovaných osob a 
osob rušeným spánkem jsou 
prakticky nulové, celý proces 
lze snadno a jednoduše 
zautomatizovat v prostředí MS 
Excel. 
 
Pro informaci uvádíme, že 
v současné době EK 
připravuje novelu přílohy č. III 
směrnice 2004/49/ES, týkající 
se metod hodnocení 
škodlivých účinků, kde budou 
již příslušné postupy 
kodifikovány. Trvalý zájem 
EK na hodnocení zdravotních 
rizik je tedy evidentní. 
 
Pro tvorbu AP vypracovalo 
MZ metodiku, kterou předalo 
pořizovatelům AP, která toto 
ustanovení blíže rozvádí. 

MV K čl. I bodu 4 – k § 3 odst. 2:  
 Doporučujeme alespoň ve zvláštní části odůvodnění vyjasnit, jaká „další“ data 
(platná pro kalendářní rok předcházející pořízení předmětné mapy) mají být při samotném 
pořizování strategické hlukové mapy využita. 

Akceptováno jinak, v § 3 byl 
odstavec 2 na základě zásadní 
připomínky MD vypuštěn. 

 K čl. I bodu 4 – k § 4 a § 6 odst. 1: 
 Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slova „v elektronické podobě“.  
Na internetových stránkách z povahy věci jinou podobu strategických hlukových map,  

Akceptováno.  
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resp. akčních plánů uveřejnit nelze.  
 K čl. I bodu 6 – k přílohám č. 2 a 3: 

 Návrh vyhlášky operuje s pojmem „identifikační údaje pořizovatele a zpracovatele“ 
a pojmem „identifikace pořizovatele“. Pro zachování jednotnosti právního předpisu 
považujeme za vhodnější tyto slovní obraty sjednotit. Doporučujeme také v souladu se zásadou 
právní jistoty konkrétně stanovit, o jaké identifikační údaje se jedná. 

Akceptováno.   

 K čl. I bodu 1 – k § 1 a poznámce pod čarou č. 2: 
 Navrhujeme za slovo „unie2)“ vložit chybějící horní uvozovky, před slovo „2) Směrnice“ 
vložit dolní uvozovky a za slovo „prostředí“ doplnit tečku. 

Akceptováno. 

 K čl. I bodu 4 – k § 3 odst. 2: 
 Jelikož pro strategické hlukové mapy nebyla zavedena legislativní zkratka „mapy“, 
doporučujeme za slova „roku pořízení“ vložit slova „strategické hlukové“. 
 Dále navrhujeme slova „předcházejícího kalendářního“ nahradit gramaticky správným 
tvarem „předcházejícího kalendářnímu“.  

Akceptováno jinak.  V § 3 byl 
odst. 2 na základě zásadní 
připomínky MD vypuštěn. 

 K čl. I bodu 5 – k § 5 odst. 2: 
 Doporučujeme v textu daného prováděcího předpisu sjednotit vymezování termínů. 
Dle ustanovení § 5 odst. 2 se akční plány „pořizují nejpozději k datu“, ale např. strategické 
hlukové mapy (navrhované ustanovení § 3 odst. 2) „musí být pořízeny nejpozději k“. 

Akceptováno jinak. V § 5 byl  
odstavec 2 vypuštěn. Lhůta je 
uvedena v § 81 odst. 2 zákona 
č. 258/2000 Sb. 
 

 K čl. I bodu 6 – k příloze č. 1: 
 V příloze č. 1 dochází k několika spíše formulačním úpravám a k změně bodu 7. 
Dáváme na zvážení, zda je tedy nutné nahrazovat přílohu č. 1 v celém znění. 

Akceptováno.   

 K čl. I bodu 6 – k příloze č. 1 poznámce pod čarou č. 4 a 6: 
 Není nám zcela zřejmé, proč je stávající odkaz vedený v poznámce pod čarou 
č. 4 přesunut v nezměněném znění do nové poznámky pod čarou č. 6, zvláště s ohledem 
na skutečnost, že poznámka č. 4 není dle čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády na konci 
novelizačního bodu 6 rušena. Doporučujeme stávající poznámku zachovat a novou poznámku 
pod čarou č. 7 změnit na poznámku pod čarou č. 6. 

Akceptováno. Ohledně 
poznámek pod čarou platí, že 
byly přečíslovány tak, aby to 
odpovídalo stávajícím i nově 
zavedeným poznámkám pod 
čarou. 

 K čl. I bodu 6 – k příloze č. 3: 
 Navrhujeme sjednotit velikost písma v názvu přílohy č. 3. 

Akceptováno. 

SMS Připomínka č. 1 k §2 odst. (2) body a), b), c), d) 
SMS ČR navrhuje změny mezních hodnot pro hlukové ukazatele a zároveň doporučuje zařadit 

Neakceptováno. Hygienické 
limity a mezní hodnoty nelze 
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k ukazatelům nově bod e), který by zohledňoval mezní hodnoty pro starou hlukovou zátěž. 
Výčet mezních hodnot by měl dle SMS ČR být následující (hodnoty jsou zaokrouhleny dolů 
k hranicím izofonních pásem): 
a) pro silniční dopravu Ldvn se rovná 60 dB a Ln se rovná 50 dB,  
  
b) pro železniční dopravu Ldvn se rovná 60 dB a Ln se rovná 55 dB,  
  
c) pro leteckou dopravu Ldvn se rovná 60 dB a Ln se rovná 50 dB,  
  
d) pro integrovaná zařízení Ldvn se rovná 50 dB a Ln se rovná 40 dB.  
 
e) pro starou hlukovou zátěž Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 65 dB 
 
Pozn.: Jedná se o maximální hodnoty v dané kategorii. Silniční doprava zahrnuje dálnice a 
silnice 1. až 3. třídy. Železniční doprava zahrnuje i ochranné pásmo drah. Letecká doprava a 
hluk z integrovaných zařízení mají hygienické limity fixní. Stará hluková zátěž zahrnuje 
všechny zdroje, ale její maximum je dáno hygienickými limity v ochranném pásmu drah. 
 
Ačkoliv mezní hodnoty nejsou hygienickým limitem ve smyslu nařízení vlády 272/2011Sb., 
měly by dle SMS ČR tyto limity respektovat. Mezní hodnoty si stanovují jednotlivé členské 
státy samy, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES mezní hodnoty stanoveny 
nejsou. Směrnice 2002/49/ES to v bodě (8) upravuje takto:  
„Rovněž je nezbytné stanovit společné metody hodnocení pro „hluk ve venkovním prostředí” a 
při použití harmonizovaných indikátorů určujících hodnoty hluku definovat „mezní hodnoty”. 
Konkrétní hodnoty všech mezních hodnot určí členské státy, které přitom vezmou v úvahu 
mimo jiné potřebu použít zásadu prevence a zásadu zachování tichých oblastí v aglomeracích.“  
Tyto mezní hodnoty jsou tedy nastaveny dle české legislativy tak, aby zahrnuly i výjimečné 
případy, kdy se aplikuje stará hluková zátěž. Stará hluková zátěž nastavuje a legitimizuje 
extrémní hygienické limity, a to 70dB přes den a 65dB v noci (extrémní případ pro starou 
hlukovou zátěž v ochranném pásmu drah). Tomu odpovídá indikátor Ldvn = 73,2dB a Ln = 65 
dB. Proto jsou mezní hodnoty pro silniční a železniční dopravu nastaveny takto vysoko. Tyto 
limity však nejsou pouze obtěžující, ale přímo zdraví škodlivé. Ve většině případů sice pravidlo 

mezi sebou porovnávat či je 
dokonce slučovat na jednu 
úroveň, neboť mezní hodnoty i 
hygienické limity jsou 
vyjadřovány různými 
hlukovými ukazateli a vztahují 
se k různým referenčním 
časovým intervalům. Mezní 
hodnoty jsou vztaženy pro 
období den-večer-noc (24 
hod.) a noční období, kdežto 
hygienické limity v případě 
stacionárních zdrojů hluku pro 
8 nejhlučnějších hod. v denní 
době a 1 nejhlučnější hod. 
v noční době, pro liniové 
zdroje (silnice, železnice) pro 
16 nejhlučnějších hod. v denní 
době a 8 nejhlučnějších hod. 
v noční době a u letecké 
dopravy pro charakteristický 
letový den. 
 
K citaci SMS bodu (8) 
směrnice 2002/49/ES 
uvádíme, že stanovení 
společných metod pro 
hodnocení hluku 
v komunálním prostředí je 
právě předmětem novelizace 
této vyhlášky, tedy 
implementací směrnice 
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staré hlukové zátěže aplikováno není, hygienické limity jsou zpravidla 60dB pro den a 50dB 
pro noc (v případě silniční i letecké dopravy). Tomu odpovídá indikátor Ldvn = 61,3dB a Ln = 
50 dB. Železniční doprava však přidává korekci +5dB v noci.  
Z těchto důvodů by do výčtu mezních hodnot měl přibýt bod e) pro starou hlukovou zátěž. 
V opačném případě jsou mezní hodnoty nastaveny zbytečně vysoko, protože by se toto 
pravidlo staré hlukové zátěže aplikovalo na celém území ČR, což doposud takto nastaveno 
nebylo. Zároveň by aplikace mezních hodnot staré hlukové zátěže znamenala, že by se oblast, 
kde se vyhodnocuje obtěžování hlukem, významně zmenšila. Tímto způsobem nastavený 
mezní limit by popíral zásadu prevence a zásadu zachování tichých oblastí v aglomeracích, 
která je zmíněna ve směrnici 2002/49/ES. Pokud bychom aplikovali pravidlo staré hlukové 
zátěže na celou ČR, pak by strategické hlukové mapy nesprávně vyhodnocovaly obtěžování 
hlukem, protože za obtěžující hluk se považuje právě 60dB ve dne a 50dB v noci (některé 
studie uvádějí i menší hodnoty). Oblast daná izofonami 60dB den – 50 dB noc je podstatně 
větší než oblast 70dB den – 60dB noc. 
Tato připomínka je zásadní. 

CNOSSOS-EU.  
 
Naprosto zásadním faktem je 
to, že AP na základě výsledků 
ze SHM se vytváří pro tzv. 
„hot spots“, což jsou 
nejkritičtější místa, a to nejen 
z povahy překročení mezní 
hodnoty, vybraná 
zpracovatelem AP. 
Z uvedeného plyne, že 
zpracovatel AP se neřídí pouze 
překročením mezní hodnoty, 
ale kupříkladu může 
přihlédnout k faktu, že dané 
místo je v reálu dlouhodobě 
zasaženo nadlimitním hlukem 
(je aplikovaná stará hluková 
zátěž), tudíž tuto lokalitu 
prioritně řešit AP a následným 
reálným protihlukovým 
opařením.   
 
MZ vyzvalo dopisem MD, aby 
se k této připomínce vyjádřilo. 
MD s připomínkou SMS 
zásadně nesouhlasilo. 

 Připomínka č. 2 k § 3 odst. (2)  
Dle starého znění odst. (2) obsahovaly strategické hlukové mapy údaje o stavbách se 
speciálními protihlukovými opatřeními. Jednalo se o tyto subjekty:  
- školy, 
- školská poradenská zařízení, 

Neakceptováno, nad rámec 
směrnice, vyhláška č. 
523/2006 Sb. reflektuje 
(implementuje) směrnici 
Evropského parlamentu a rady 
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- školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, 
- školská výchovná a ubytovací zařízení, 
- zařízení školního stravování, 
- diagnostické ústavy, 
- dětské domovy, 
- dětské domovy se školou, 
- výchovné ústavy, 
- střediska výchovné péče, 
- nemocnice. 
 
Nynější úprava zahrnuje pouze školy a nemocnice. Zdá se tedy, že se v hlukových mapách 
nově nevyskytuje povinnost vyhodnotit hlukovou zátěž u výše uvedených cílových subjektů. 
Dosud měly být tyto informace v mapách dostupné. SMS ČR navrhuje zachovat původní 
seznam subjektů, u kterých se hluková zátěž vyhodnocuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

2002/49/ES, kde se v čl. 2 
bodu 1 uvádí, cit.: „Tato 
směrnice se vztahuje na hluk 
ve venkovním prostředí, 
kterému jsou vystaveni lidé 
zejména v zastavěných 
oblastech, ve veřejných 
parcích nebo v tichých 
oblastech aglomerací, v 
tichých oblastech ve volné 
krajině, v blízkosti škol, 
nemocnic a jiných citlivých 
budov nebo oblastí.“  
V rámci tvorby strategických 
hlukových map a akčních 
plánů jsou řešeny pouze školy 
v  místech s nejvyšší hlukovou 
zátěží, a to pouze v okolí 
nejzatíženějších komunikací a 
ve vybraných aglomeracích.  
To však neznamená, že školy i 
školská zařízení v rámci celé 
ČR nepožívají ochrany před 
hlukem. Všechny školy i 
školská zařízení podléhají 
státnímu zdravotnímu dozoru 
a tedy i ochraně před hlukem 
v rámci operativního 
zdravotního dozoru 
vykonávaného příslušnými 
krajskými hygienickými 
stanicemi. Nezařazení 
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školských zařízení do systému 
tvorby strategických 
hlukových map a akčních 
plánů tak neznamená, že by 
byly z ochrany před hlukem 
vyjmuty. 

ÚVČR - 
VÚV 

Žádáme o doplnění do § 4 „Strategické hlukové mapy zpřístupňuje Ministerstvo zdravotnictví 
veřejnosti v elektronické podobě na svých internetových stránkách a národním geoportálu 
INSPIRE, a to ve formátu vhodném pro geografické informační systémy“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Zdůvodnění: 
Vytváření strategických hlukových map je důležitá a finančně poměrně náročná záležitost. 
Pokud by mapy nebyly zveřejněny ve formátu, který se používá v GIS, nelze je dále využít 
jinak než jako „obrázky“, což jistě není účel mapování. Zveřejnění na národním geoportálu je 
potřebné k tomu, aby bylo možné získané informace využívat v kombinaci s dalšími daty a 
informacemi k zjištění celkové zátěže lidí a životního prostředí řadou negativních faktorů 
včetně hluku. 

Neakceptováno, strategické 
hlukové mapy jsou umístěny 
na mapovém portálu 
Ministerstva zdravotnictví. 
Mapové služby poskytované 
tímto serverem jsou tzv. 
INSPIRE kompatibilní a na 
národním geoportálu INSPIRE 
jsou umístěna metadata, která 
tyto služby popisují a obsahují 
na tyto služby odkaz.  

ÚV - KOM Změny obsažené v návrhu se dotýkají řady ustanovení, jež představují transpozici 
některých ustanovení směrnice 2002/49/ES (tato ustanovení vyhlášky č. 523/2006 Sb. jsou 
vykázána i ve srovnávací tabulce k uvedené směrnici, vložené do databáze ISAP). Tak např. 
ustanovení § 2 odst. 1, § 4, § 6, přílohy č. 1, přílohy č. 2 resp. přílohy č. 3 vyhlášky č. 523/2006 
Sb., kterých se dotýkají změny navržené v předkládaném návrhu, představují transpozici čl. 5 
odst. 1 a čl. 6 odst. 1, čl. 9 a přílohy IV, čl. 8 odst. 7 a čl. 9, čl. 3 písm. b) až j) a přílohy I, čl. 3 
písm. r), čl. 5 odst. 1, čl. 7 odst. 3 a přílohy IV, resp. přílohy V směrnice 2002/49/ES. 
V případě, kdy nejde o drobné formulační úpravy bez změny významu (u nich postačí, když je 
bude reflektovat srovnávací tabulka; jde např. o formulační úpravy v příloze č. 1), je nutné 
řádně provést plné výkaznictví (jenž zahrnuje podtrhnutí implementačního textu, uvedení 
celexového čísla / celexových čísel na konci příslušných novelizačních bodů, a vykázání 
implementace prostřednictvím rozdílové tabulky a srovnávacích tabulek). 

Akceptováno. Zapracováno do 
RT a ST. 

 Dále, v důsledku změn dotýkajících se § 3 odst. 2 a § 4 dojde mj. k tomu, že budou vypuštěna Akceptováno. Doplněno do 
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ustanovení (resp. části ustanovení), která jsou nyní vykazována jako transpoziční 
(stávající § 3 odst. 2 je transpoziční vůči čl. 3 písm. q) směrnice 2002/49/ES, stávající § 4 první 
věta je transpoziční vůči příloze IV směrnice 2002/49/ES). V této souvislosti je žádoucí, aby 
předkladatel v odůvodnění návrhu popsal, kterou právní úpravou (místo té vypouštěné) bude 
nově zajišťována transpozice dotčených výše uváděných ustanovení směrnice 2002/49/ES a 
provedl příslušné výkaznictví. 

odůvodnění. 

 V odůvodnění návrhu začíná předkladatel používat zkrácené názvy směrnic obsahující 
zkratky (např. „směrnice END“- viz hned bod I obecné části odůvodnění, „směrnice 
CNOSSOS-EU“ – viz bod III obecné části odůvodnění), aniž by zaprvé nejdříve uvedl plné 
názvy těchto směrnic a zadruhé ze těmito plnými názvy zavedl zkrácené názvy, např. pomocí 
formulace „dále jen …“. Nadto v bodě IV uvádí předkladatel název směrnice 2015/996 
způsobem, které vyvolává dojem, že součástí oficiálního názvu směrnice je i zkratka 
CONOSSOS-EU.  
Požadujeme shora uvedené nedostatky odstranit. 

Akceptováno. 
 

 K bodu 3 (§ 2 odst. 2) návrhu: 
 
S ohledem na terminologii směrnice 2002/49/ES (viz čl. 3 písm. d) a f) až i) a též čl. 5 odst. 1 
uvedené směrnice) požadujeme nahradit slovo „ukazatelům“ slovy „hlukovým indikátorům“ a 
slova „ukazatel Lden“, „ukazatel Lday“, „ukazatel Levening“ a „ukazatel Lnight“ slovy „hlukový 
indikátor Lden“, „hlukový indikátor Lday“, „hlukový indikátor Levening“, resp. „hlukový indikátor 
Lnight“. 

Vysvětleno. Pojem hlukový 
ukazatel je definován v § 80 
odst. 1 písm. q) zákona č. 
258/2000 Sb. Mezi pojmy 
„hlukový ukazatel“ a 
„určující hlukový ukazatel“, 
který je použit v nařízení 
vlády, je rozdíl. Pojem „mezní 
hodnota“ byl zvolen právě 
proto, aby nedocházelo 
k záměně s pojmem 
„hygienický limit“, protože 
v originále směrnice je tento 
pojem označen slovem „limit“. 
Český překlad směrnice END 
sice používá pojem 
„indikátor“, ale ten byl již do 
zákona a stávající vyhlášky 
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implementován jako 
„ukazatel“. Při implementaci 
směrnice EU není zakázána 
národní mutace, pokud je 
dodržen smysl směrnice.  

 K bodu 5 (§ 4 a § 6 odst. 1) návrhu: 
 
Ustanovení § 4 a ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 523/2006 Sb., ve znění návrhu, upravují 
zpřístupňování strategických hlukových map resp. akčních plánů veřejnosti. Směrnice 
2002/49/ES se jejich zpřístupňováním zabývá čl. 9 směrnice 2002/49/ES.  
 
V souvislosti s požadavkem čl. 9 odst. 1 směrnice 2002/49/ES, podle kterého „(Č)lenské státy 
zajistí, aby … strategické hlukové mapy a akční plány byly zpřístupněny a distribuovány 
veřejnosti v souladu s příslušnými předpisy Společenství, zejména se směrnicí Rady 
90/313/EHS“ (kterou mezičasem nahradila směrnice 2003/4/ES), uvádíme, že máme 
pochybnosti, zda pouhé zpřístupnění strategických hlukových map resp. akčních plánů na 
internetových stránkách (ať už Ministerstva zdravotnictví v případě strategických hlukových 
map, nebo Ministerstva dopravy a krajských úřadů v případě akčních plánů), jak plyne z § 4 
vyhlášky č. 523/2006 Sb., ve znění návrhu, je s to zajistit plný soulad se směrnicí 2003/4/ES. 
Dále máme za to, že § 4 vyhlášky č. 523/2006 Sb., v platném znění, nezajišťuje transpozici čl. 
9 odst. 2 věta druhá směrnice 2002/49/ES (požadavek, aby „…informace byly … opatřeny 
souhrnem nejdůležitějších skutečností“). 
V této souvislosti proto požadujeme, aby předkladatel, má-li za to, že ustanovení § 4 a § 6 odst. 
1 vyhlášky, ve znění návrhu, postačují samy k zajištění toho, aby byly strategické hlukové 
mapy a akční plány zpřístupňovány a distribuovány v souladu se směrnicí 2003/4/ES, tento 
svůj závěr dostatečně zdůvodnil (s ohledem na požadavky směrnice 2003/4/ES); má-li naopak 
za to, že ustanovení § 4 a § 6 odst. 1, ve znění návrhu, k zajištění tohoto souladu samy 
nepostačují, požadujeme, aby uvedl právní úpravu, která tento soulad zajišťuje ve spojení s § 4 
a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 523/2006 Sb. spolu s příslušným zdůvodněním (a také doplnil 
příslušným způsobem srovnávací tabulku k směrnici 2002/49/ES, která uvádí jako transpoziční 
pouze § 4 a § 6 odst. 1). 
Požadujeme dále vysvětlit, kam byl transponován požadavek čl. 9 odst. 2 věty druhé směrnice 

Akceptováno, ruší se bod 2 
přílohy č. 3 a tento zrušený 
bod se nahrazuje novým 
podbodem 1.15 v bodě 1 
přílohy č. 3 této vyhlášky, 
který zní: „Souhrn 
nejdůležitějších skutečností 
uvedených v akčním plánu.“  
Tento nový bod č. 1.15 
vychází z požadavku čl. 9 
odst. 2 směrnice 2002/49/ES. 
Co se týká naplnění čl. 9 odst. 
1 směrnice 2002/49/ES, máme 
za to, že navržená právní 
úprava je plně dostačující jak z 
hlediska zpřístupnění SHM i 
AP, tak jejich distribuce 
veřejnosti. Viz odůvodnění 
k tomuto bodu. Není zřejmé, 
jaký jiný způsob než 
zveřejňování prostřednictvím 
internetových stránek by 
přicházel v úvahu. 
Zveřejňování formou tištěných 
dokumentů bylo zrušeno, 
neboť v praxi se ukázalo jako 
velmi neefektivní a 
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2002/49/ES. nadbytečné a nebylo prakticky 
využíváno.  
Do odůvodnění byl doplněn 
soulad se směrnicí 2003/4/ES i 
se zákonem č. 123/1998 Sb., o 
právu na informace o ŽP. 

 K bodu 6 návrhu (Příloha č. 1 bod 7): 
 
Příloha č. 1 bod 7 vyhlášky č. 523/2006 Sb., ve znění novelizačního bodu 6 stanoví, že „pro 
výpočet hodnot hlukových ukazatelů se použijí pro hluk silniční, železniční, letecké dopravy a 
pro hluk z integrovaných zařízení výpočtové metodiky uvedené ve směrnice Komise (EU) 
2015/996…“. Samotná směrnice však místo o „výpočtových metodikách“ mluví v nadpisu 
přílohy o „metodách hodnocení pro hlukové indikátory“. Dále, z bodu 1. přílohy směrnice 
2015/996 vyplývá, že výpočtem za pomoci metody uvedené v kapitole II a údajů popsaných 
v kapitole III se určují hodnoty hlukových indikátorů Lden a Llight (nikoliv i další, jenž jsou 
rovněž uvedeny v § 2 vyhlášky č. 523/2006 Sb., ve znění návrhu). V neposlední řadě směrnice 
2015/996 nezná „hluk z integrovaných zařízení“, jenž ale je v bodě 7 přílohy č. 1 zmiňován. 
Požadujeme vysvětlit tyto nesrovnalosti, nebo bod 7 upravit tak, aby lépe odpovídal tomu, co 
směrnice Komise 2015/996 obsahuje. 
 
Pokud jde o využití metody transpozice odkazem (kterou umožňuje čl. 20a Metodických 
pokynů) upozorňujeme, že i při využití této metody může být potřebné, vyžadují-li si to některá 
ustanovení takto transponované směrnice či její části, transpozici odkazem doplnit o promítnutí 
takových ustanovení přímo do právního řádu ČR. V této souvislosti nám není jasné, jakou 
vnitrostátní právní úpravou je regulován proces certifikace zmiňovaný v příloze směrnice 
2015/966, bodě 2.1.2 resp. 2.6.2. (pod nadpisem „Kvalita softwaru používaného k výpočtům“; 
ustanovení v obou bodech zní: „Softwarové aplikace sloužící k provádění výpočtů musí být 
v průkazné shodě s metodami popsanými v tomto dokumentu. Tato shoda se prokazuje 
certifikací výsledků na zkušebních případech.“). Požadujeme vysvětlit. 

 
 
Akceptováno, pojem 
„metodiky“ byl změněn na 
„metody“. 
 
 
Akceptováno, výpočet 
upraven pouze pro hlukové 
ukazatele Ldvn a Ln. 
Akceptováno, pojem „hluk 
z integrovaných zařízení“ je 
nahrazen pojmem 
„průmyslový hluk“. 
 
Akceptováno, v bodu č. 7 se 
doplňuje věta „Pro tento 
výpočet se použijí pouze 
takové softwarové aplikace, 
které obsahují deklaraci o 
průkazné shodě této aplikace s 
metodami popsanými ve 
směrnici Komise (EU) 
2015/996.“ Tato věta se 
doplňuje na základě ústního 
projednání se zástupci EK, kde 
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bylo sděleno, že směrnice 
2015/966 pouze stanovuje 
požadavek shody. Způsob 
jejího prokázání je čistě na 
členském státu. Z uvedeného 
důvodu byl formulován 
požadavek tímto způsobem.  

 K bodu 5 (§ 6 odst. 1 věta druhá) návrhu: 
 
Podle § 6 odst. 1 věty první mají pořizovatelé povinnost zpřístupnit návrhy akčních plánů a již 
pořízené akční plány v elektronické podobě na svých internetových stránkách. Zatímco by na 
větu první mělo ve větě druhé následovat stanovení povinnosti vyvěsit oznámení 
o internetových stránkách, na kterých lze do výše uvedených dokumentů nahlédnout, stanoví 
se zde vyvěšení oznámení o internetových stránkách jen jako možnost, kterou lze využít místo 
nebo vedle vyvěšení oznámení o tom, ve kterém sídle pořizovatele bude možné do návrhu či do 
pořízeného akčního plánu nahlédnout. Úprava je tak vnitřně rozporná. Požadujeme tento 
nedostatek odstranit. 

Akceptováno, v § 6 odst. 1 
byla druhá věta vypuštěna. 
 

MŽP 1. Žádáme o doplnění tučně vyznačeného textu do § 4 vyhlášky: 
 
„Strategické hlukové mapy zpřístupňuje Ministerstvo zdravotnictví veřejnosti 
v elektronické podobě na svých internetových stránkách a na Národním geoportálu 
INSPIRE, dle požadavků a specifikací směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/2/ES INSPIRE, která byla implementována do zákona 123/1998 Sb.“ 

 
Zdůvodnění: 
Hlukové mapy jsou povinná data směrnice INSPIRE tématu: III. 11. Správní 
oblasti/chráněná pásma/regulovaná území a jednotky podávající hlášení. Tvůrce a 
poskytovatel těchto dat musí dodržet požadavky směrnice INSPIRE pro vyhledávání, 
zobrazování a stahování dat a použít standardy stanovené směrnicí. 

Neakceptováno, strategické 
hlukové mapy jsou umístěny 
na mapovém portálu 
Ministerstva zdravotnictví. 
Mapové služby poskytované 
tímto serverem jsou tzv. 
INSPIRE kompatibilní a na 
národním geoportálu INSPIRE 
jsou umístěna metadata, která 
tyto služby popisují a obsahují 
na tyto služby odkaz. 

 2. Žádáme o doplnění tučně vyznačeného textu do Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 523/2006 Sb. 
odstavce 1.3: 
 

Neakceptováno, strategické 
hlukové mapy jsou umístěny 
na mapovém portálu 
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Mapová část obsahuje alespoň následující údaje: 
Mapová část hlukového mapování splňuje požadavky INSPIRE, které jsou popsány 
v Nařízení 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat. 

Ministerstva zdravotnictví. 
Mapové služby poskytované 
tímto serverem jsou tzv. 
INSPIRE kompatibilní a na 
národním geoportálu INSPIRE 
jsou umístěna metadata, která 
tyto služby popisují a obsahují 
na tyto služby odkaz. 

MZE K předkládací zprávě 
 
Doporučujeme jasně uvést význam zkratek „CNOSSOS-EU“ a „END“ 
a jejich vztah ke směrnicím.  
 

Akceptováno. 

 K návrhu vyhlášky: 
 
V bodě č. 1 doporučujeme za slovo „prostředí“ doplnit tečku. 

Akceptováno. 

 V souvislosti s bodem č. 3 návrhu doporučujeme zvážit metodu transpozice a případně znění 
celého § 2 odst. 2 přeformulovat.  
 

Neakceptováno. Připomínka 
byla vzata v úvahu, ale není 
zřejmé, co má vlastně 
připomínkové místo za 
požadavek. Navržená úprava 
je výsledkem konzultace 
s OKOM ÚV. 

 V příloze č. 1 je v odst. 6 uvedeno, že v příloze č. 2 jsou definovány hodnoty hlukového 
ukazatele. To ale neodpovídá názvu této přílohy, který  
zní: „Základní požadavky na obsah strategických hlukových map“. 

Akceptováno, přeformulována 
příloha č. 1. Vypouští se slovo 
„definovaným“. Relevantní 
hodnoty hlukových ukazatelů 
jsou uvedeny  na začátku 
přílohy č 2. 

 Název 2. a 3. přílohy obsahuje slova „základní požadavky“. V takovém případě by bylo vhodné 
doplnit do materiálu informaci, kde najít požadavky další, nezákladní. 

Neakceptováno, viz zmocnění 
v § 80 písm. s) zákona č. 
258/2000 Sb.  
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 3) K odůvodnění 
 
V úvodní větě doporučujeme vyjmout slova „do porady vedení“. 

Akceptováno. 

 4) K rozdílové tabulce 
 
Doporučujeme následující: 
Slova „Bod 9 příloha“ nahradit slovy „Bod č. 6, příloha č. 1“. 
Spojení „poznámek pod čarou č. 5 a 6“ nahradit spojením „poznámek  
pod čarou č. 6 a 7“. 
Slova „Bod 9“ a „Příloha č. bod 7“ nahradit slovy „Bod č. 6, příloha č. 1, odst. 7“.  

Akceptováno. Rozdílová 
tabulka byla opravena tak, aby 
korespondovala se současným  
návrhem vyhlášky. 
Ohledně poznámek pod čarou 
platí, že byly přečíslovány tak, 
aby to odpovídalo stávajícím i 
nově zavedeným poznámkám 
pod čarou. 

 

V Praze dne 26. prosince 2018 

Vypracoval: JUDr. Petra Zemanová        Podpis: 
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