
III. 

Odůvodnění 

 

I. Obecná část 

 

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

Předložená novela vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení 

úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových 

situacích, v platném znění (dále jen „vyhláška“), si klade za cíl posílení právní jistoty 

adresátů právních norem na základě zpětné vazby Evropské komise 

v infringementovém řízení. Dále jsou předmětem novelizace úpravy některých 

ustanovení vyhlášky, které působily v praxi aplikační či interpretační problémy.  

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Předložená právní úprava nepřesahuje rámec zákonného zmocnění obsaženého 

v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). 

Dochází pouze ke specifikaci stanovených pravidel ohledně způsobu posuzování 

úrovně znečištění a podmínek posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, včetně 

definování nově zaváděných právních pojmů.  

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie 

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

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami Evropské unie.  

Přijetím navržených změn by mělo být dosaženo větší míry implementační 

transparence. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Předložená novela vyhlášky reaguje na formální upozornění v řízení pro porušení 

povinnosti č. 2018/2262 ze dne 8. listopadu 2018, zaslané České republice Evropskou 

komisí (dále jen „Komise“), ve kterém bylo České republice vytýkáno, že nebyla 
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správně provedena některá ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro 

Evropu (dále jen „směrnice“). Konkrétně se jedná o ustanovení čl. 2 odst. 20, 21 a 22 

a čl. 5 odst. 2 směrnice. V rámci oficiální odpovědi na formální upozornění bylo 

uvedeno, že Česká republika trvá na svých přechozích tvrzeních vůči Evropské 

komisi, tj. na skutečnosti, že implementace byla provedena zcela a řádně. Česká 

republika ovšem rovněž přislíbila novelizaci vyhlášky za účelem posílení právní jistoty 

adresátů právních norem a rozptýlení přetrvávajících pochybností Komise. 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky nebude mít dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.  

Nepředpokládají se sociální dopady, neboť vyhláška neupravuje vztahy, které mohou 

jakkoli ovlivnit sociální otázky. 

Návrh nepřinese negativní dopady na podnikatelské prostředí oproti současnému 

stavu.  

Návrh vyhlášky z hlediska ochrany životního prostředí pouze zachovává současný 

stav, nezavádí žádné změny.  

Návrhu vyhlášky byla udělena výjimka z povinnosti provádět Hodnocení dopadů 

regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace, a to z důvodu 

implementace evropských právních předpisů. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 
zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
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).  
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Lze proto konstatovat, že právní úprava, jež je obsažena v návrzích novelizovaných 

právních předpisů, nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace.  

 

Z hlediska principů rovnosti žen a mužů je návrh právních opatření neutrální, neboť 

navrhovaná regulace nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost žen 

a mužů a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani 

nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné podmínky.  

 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na ochranu soukromí a osobních 

údajů.  

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje žádná korupční rizika. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

II. Zvláštní část 

K článku I 

 

K bodům č. 1, 4 a 5 (§ 1a, § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2) 
Nově se do textu vyhlášky vkládají nový § 1a a § 3 odst. 2.  Vložení těchto ustanovení přímo 

navazuje na formální upozornění v řízení pro porušení povinnosti vedené s Českou 

republikou. Komise České republice vytýká, že nesprávně provedla do vnitrostátní právní 

úpravy čl. 2 odst. 20, 21, 22 směrnice, když Česká republika doposud neuvedla, jak a kde 

provedla do českého právního řádu pojmy „ukazatel průměrné expozice“ uvedený v čl. 2 odst. 

20, „maximální expoziční koncentrace“ uvedený v čl. 2 odst. 21 a „celostátní cíl snížení 

expozice“ uvedený v čl. 2 odst. 22 směrnice, které jakožto definiční ustanovení tvoří část 

meritorních ustanovení směrnice, čímž by zajistila správné provedení směrnice. Správné 

provedení uvedených ustanovení podle Komise zaručí také správné provedení povinností, 
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které členským státům ze směrnice plynou, využívajíce právě uvedených definičních 

ustanovení, a to kupříkladu povinnost snížení znečištění částicemi PM2,5 vyplývající z čl. 15 

směrnice. Komise zároveň označuje jako nedostatečné provedení formou definic v Národním 

programu snižování emisí, který byl přijat usnesením vlády České republiky č. 978 ze dne 2. 

prosince 2015.  

Na základě výtek Komise se Česká republika rozhodla  z důvodu odstranění pochybností 

ohledně správného provedení čl. 2 odst. 20, 21 a 22 směrnice a z důvodu posílení právní 

jistoty adresátů právních norem vložit do vyhlášky text § 1a, který je definičním ustanovením 

upravujícím obsah nově vkládaných pojmů. Nově vložené ustanovení tak upravuje definice 

pojmů „celostátní cíl snížení expozice částicemi PM2,5“, „maximální expoziční koncentrace 

PM2,5“ a „ukazatel průměrné expozice PM2,5“, které obsahově odpovídají požadavkům 

relevantních ustanovení směrnice. 

Zároveň byl také v § 3 za účelem posouzení a vyhodnocení plnění závazků vyplývajících 

České republice ze směrnice upraven text odst. 1 a vložen nový text odstavce 2, jehož obsah 

navazuje na výtky komise ohledně nesprávného provedení čl. 2 odst. 20, 21, 22 směrnice do 

vnitrostátní právní úpravy. Ustanovení směrnice, jejichž nesprávné provedení je České 

republice vytýkáno, jsou pouze tzv. definičními normami, tedy jejich provedení bez dalšího by 

nenaplňovalo smysl a účel jak směrnice, tak zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky, tak obecně 

ochrany ovzduší. Z těchto důvodů by vložení textu § 1a bylo za účelem správné a úplné 

transpozice nedostatečné. Text § 3 odst. 2 stanoví způsob posouzení a vyhodnocení plnění 

celostátního cíle snížení expozice částicemi PM2,5 a dosažení maximální expoziční 

koncentrace částicemi PM2,5, a to prostřednictvím průměrného ukazatele expozice částicemi 

PM2,5 vyjádřeného jako tříletou průměrnou hodnotu roční koncentrace částic PM2,5. 

 

K bodu č. 2  (§ 2 odst. 1) 
V rámci přijetí zákona č. 369/2016 Sb., byl sloučen v příloze č. 1 zákona o ochraně ovzduší 

bod č. 5, který stanovoval cílový imisní limit pro troposférický ozon, s bodem 4, který 

stanovoval imisní limit pro troposférický ozon. Tato skutečnost však dosud nebyla reflektována 

ve vyhlášce. Z důvodu nutné nápravy nežádoucího stavu, kdy v současné době vyhláška 

odkazuje na zrušený bod přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, byl stávající odkaz na bod 5. 

nahrazen odkazem na bod 4., který v současné době upravuje imisní limit a cílový imisní limit 

troposférického ozonu. 

 

K bodu č. 3 (§ 2 odst. 2) 
Úpravy prováděné v § 2 odst. 2 přímo navazují na formální upozornění v řízení pro porušení 

povinnosti vedené s Českou republikou. Komise České republice vytýká, že nesprávně 

provedla do vnitrostátní právní úpravy čl. 5 odst. 2 směrnice, když český právní řád výslovně 
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nevyžaduje každých 5 let provádět přezkum klasifikace zón a aglomerací na základě prahů 

posuzování a současně nevyžaduje častější přezkum koncentrací oxidu siřičitého, oxidu 

dusičitého nebo případně oxidů dusíku, částic (PM10, PM2,5), olova, benzenu a oxidu 

uhelnatého ve vnějším ovzduší v případě významných změn.  

Na základě této výtky Komise se Česká republika rozhodla  z důvodu odstranění pochybností 

ohledně správného provedení čl. 5 odst. 2 směrnice a z důvodu posílení právní jistoty adresátů 

právních norem upravit text § 2 odst. 2 vyhlášky tak, aby odrážel přesně obsah čl. 5 odst. 2 

směrnice. Dané ustanovení vyhlášky tedy nově výslovně obsahuje požadavek re-klasifikace 

zón a aglomerací nejméně jednou za 5 let, v případě významných změn činností souvisejících 

s koncentracemi oxidu siřičitého, oxidu dusičitého nebo případně oxidů dusíku, částic PM10, 

částic PM2,5, olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší se re-klasifikace provádí 

častěji. Je tedy možné provést re-klasifikaci i dříve než za 5 let, a to zejména, nikoliv však 

výlučně, s ohledem na významné změny činností souvisejících s výše uvedenými látkami, 

které se v období mezi standardními dvěma měřeními udály. 

 
K bodu č. 6 (§ 3 odst. 4) 
Byla provedena změna textu původního § 3 odst. 3 za účelem odstranění aplikačních problémů 

ve spojitosti s používáním stanovených postupů pro odběr vzorků a provádění analýz při 

stacionárním měření, modelování za účelem posuzování úrovně znečištění na celém území 

České republiky a modelování pro potřeby zpracování rozptylových studií. Nově je text 

rozdělen na tři samostatné celky, kdy každý odkazuje na jednu z výše popsaných situací.  

Písmeno a) upravuje postupy pro odběr vzorků a provádění analýz při posuzování úrovně 

znečištění a odkazuje na výčet technických norem, stanovený evropskou legislativou, uvedený 

v příloze č. 6 k vyhlášce. Zároveň je zde v návaznosti na požadavek směrnice uvedena 

možnost užití jiných než referenčních postupů při splnění podmínky, že testem ekvivalence 

bude prokázáno, že lze daným odlišným postupem dosáhnout rovnocenných výsledků jako při 

užití referenčního postupu. 

Písmeno b) upravuje případy, kdy se pro posuzování znečištění na území celé České republiky 

používá modelování. Ustanovení obsahuje odkaz na přílohu č. 6, která v části B obsahuje 

výčet referenčních metod modelování za účelem posuzování úrovně znečištění na území celé 

České republiky. Adresátům právní normy je zde dána možnost použít také jiné metody 

modelování, pouze však za podmínky, že je osobou, která jiný model používá, objektivně 

prokázáno, že lze jiným modelem dosáhnout výsledků srovnatelných s výsledky dosaženými 

pomocí referenčních modelů. 

Písmeno c) upravuje situace, kdy je na základě § 11 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší nutno 

zpracovat rozptylovou studii a v rámci zpracování rozptylové studie se užívají také modely. 

Seznam referenčních modelů, které lze bez dalšího použít obsahuje příloha č. 6 k vyhlášce. 
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Opět je zde adresátům právní normy dána možnost použít také jiné modely, pouze však za 

podmínky, že je zpracovatelem rozptylové studie resp. osobou, která jiný model používá, 

objektivně prokázáno, že lze jiným modelem dosáhnout výsledků srovnatelných s výsledky 

dosaženými pomocí referenčních modelů. 

 

K bodu č. 7 (Příloha č. 2 část A vyhlášky) 
V souladu s požadavky Přílohy V směrnice se do bodu 1) vysvětlivek k tabulce „Minimální 

počet měřicích lokalit pro účely posouzení dodržování imisních limitů uvedených v bodu 1 

přílohy č. 1 zákona a prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 zákona“ vkládá požadavek 

na minimální počet měřících lokalit také pro benzen. Přestože také pro benzen musí být 

splněny požadavky na počet měřících lokalit pro městské pozaďové měření úrovně znečištění 

a lokalit orientovaných na dopravu dle směrnice a jejich příloh, doposud nebyl ve vyhlášce 

upraven tento požadavek ve vztahu k měření koncentrací benzenu. Směrnice rovněž operuje 

s pojmem „zřídit“ nikoliv „zahrnuje“, který je ve stávajícím znění bodu 1) vysvětlivek. Z tohoto 

důvodu došlo ke zpřesnění textu a pojem „zahrnuje“ byl nahrazen pojmem „zřizuje“. Ve shodě 

s textací směrnice se před pojem „pozaďové úrovně“ vkládá výraz „městské“. Současně se do 

textu vysvětlivky vkládá požadavek směrnice na maximální rozdíl mezi počtem městských 

pozaďových měřících lokalit a počtem lokalit zaměřených na dopravu.  

Bod 2) vysvětlivek k tabulce „Minimální počet měřicích lokalit pro účely posouzení dodržování 

imisních limitů uvedených v bodu 1 přílohy č. 1 zákona a prahových hodnot uvedených 

v příloze č. 6 zákona“ se upravuje tak, aby z textu bodu vysvětlivky jasně vyplývalo, že 

v případě měření částic PM10 a PM2,5 na stejné lokalitě se tato považují za dvě samostatná 

místa odběru vzorků, pro každý druh částic, a dále interpretační návod, že splnění požadavku 

na maximální rozdíl mezi počty lokalit k odběru vzorků částic PM10 a PM2,5 se posuzuje v rámci 

jednotlivých zón a aglomerací. Výraz „stacionární měření“ byl nahrazen ve shodě s textací 

předchozí věty výrazem „míst odběru vzorků“. 

Do bodu 3) vysvětlivek k tabulce „Minimální počet měřicích lokalit pro účely posouzení 

dodržování imisních limitů uvedených v bodu 1 přílohy č. 1 zákona a prahových hodnot 

uvedených v příloze č. 6 zákona“ se v návaznosti na nově vložený § 6 vkládá text, kterým se 

zpřesňuje, že požadavek na zřízení alespoň jedné měřicí lokality na milion obyvatel pro 

stacionární měření částic PM2,5 se zavádí za účelem posouzení dodržování cíle snížení 

expozice PM2,5 pro ochranu lidského zdraví a dosažení maximální expoziční koncentrace 

PM2,5. Jedná se o transpozici Přílohy V směrnice.  

Vysvětlivka k tabulce „Minimální počet měřicích lokalit pro účely posouzení dodržování 

imisních limitů uvedených v bodu 3 přílohy č. 1 zákona“ se upřesňuje, aby z textu vysvětlivky 

jasně vyplývalo, že požadavek na minimální počet měřících lokalit pro arsen, kadmium, nikl a 

benzo(a)pyren, při překročení horní meze pro posuzování úrovně znečištění ovzduší, zahrnuje 
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také nutnost zřízení  nejméně jedné lokality v městském prostředí a dále pro benzo(a)pyren 

také jedné lokality zaměřené na vliv dopravy, pokud to nezvýší počet lokalit. Současně je také 

zpřesněno, že tento požadavek se vztahuje na jednotlivé zóny a aglomerace zvlášť. 

Jedná se o transpozici Přílohy III část IV. bod a) 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. 

 

Bod č. 8 (Příloha č. 2 část B vyhlášky) 
V rámci části B přílohy č. 2 vyhlášky je nahrazen odkaz na bod č. 5 Přílohy č. 1 zákona o 

ochraně ovzduší (viz „k § 2 odst. 1“), který byl sloučen s bodem č. 4 Přílohy č. 1 zákona o 

ochraně ovzduší a který v současné době upravuje imisní limit a cílový imisní limit pro 

troposférický ozon. Zároveň byla z textu vypuštěna poslední věta s požadavkem na minimálně 

jednu venkovskou pozaďovou lokalitu pro území České republiky, neboť tento požadavek 

vyplývá jasně z tabulky uvedené v bodě 1. části B přílohy č. 2 vyhlášky. 

 

Bod č. 9 (Příloha č. 6) 

Část A  
Z textu přílohy, resp. z citace referenčních metod sledování kvality ovzduší, které jsou 

vyjádřené jako technické normy, které upravují postup při stacionárním měření, nebo odběru 

vzorků, se odstraňují roky, které byly v názvu u každé technické normy uvedeny. 

Identifikačními znaky technické normy jsou její číslo a případně název, rok uvedený za 

pomlčkou zde plní pouze funkci označení poslední aktualizace, kterou příloha vyhlášky 

reflektuje. Tento stav však není žádoucí, neboť by musela být vyhláška při každé aktualizaci 

technických norem zde uvedených novelizována, to značně snižuje právní jistotu a 

předvídatelnost právní úpravy, kdy k takovým změnám může docházet ročně i více než 

jednou. Při zajištění stejné úrovně informovanosti o referenčních metodách sledování kvality 

ovzduší a zamezení nutnosti novelizovat vyhlášku v nepřiměřeně častých a krátkých 

intervalech byla zvolena úprava vymazáním let v označení dané technické normy. Současně 

platí, že v souladu se zásadou „posterior derogat priori“ je při neuvedení roku „aktuální“ verze 

technické normy pro daný postup platná a účinná technická norma nejaktuálnější. 

Zároveň se upravuje bod 1.8, který odkazoval na technickou normu pro odběr vzorků 

polycyklických aromatických uhlovodíků uvedenou v bodě 1.4 části A přílohy č. 6. V současné 

době je však již vytvořena speciální technická norma, která upravuje odběr vzorků a analýzu 

dalších polycyklických aromatických uhlovodíků, vyjma benzo(a)pyrenu. Pro ten zůstává pro 

odběr vzorků a analýzu nadále platná v bodě 1.8 uvedená technická norma. Tato technická 

norma se nově vkládá do textu bodu 1.8, který upravuje referenční metody odběru vzorků a 
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analýzy pro polycyklické aromatické uhlovodíky, nově se však dělí na benzo(a)pyren a další 

polycyklické aromatické uhlovodíky. 

 

Část B  
Z důvodu změny koncepce § 3 odst. 4 je nutné tyto změny reflektovat, také v rámci přílohy č. 

6, která obsahuje výčet modelů, které se užívají primárně při posuzování úrovně znečištění 

ovzduší na území celé České republiky. Jedná se o referenční modely, jejichž využití, může 

být nahrazen jinými v případě, že je objektivně prokázáno osobou, která je využívá, že lze 

dosáhnout rovnocenných výsledků. 

 

Část C  
Z tabulky definující referenční metody pro modelování byl vypuštěn model AEOLIUS, který 

nebyl v praxi dosud nikdy využíván. Model vyvinula Britská meteorologická služba pro 

rozhodování místních úřadů a nedochází k jeho aktualizacím, čímž se nadále nejeví jako 

vhodný referenční model.  Ponechány byly zbylé referenční modely SYMOS´97 a ATEM, u 

kterých došlo ke snížení jejich reprezentativnosti výpočtů ze 100 km na 70 km od zdroje 

znečištění. Toto snížení vyplývá z faktu, že se jedná o stacionární Gaussovské modely, jejichž 

výsledky je nutno při použití na větší vzdálenosti považovat za spíše konzervativní (modelový 

příspěvek bude oproti reálnému příspěvku zdroje nadhodnocen více, než v menších 

vzdálenostech od zdroje, protože nelze po celé délce trajektorie považovat za splněné 

podmínky, pro něž je formulován – zejm. konstantní směr a rychlost větru a stejné rozptylové 

podmínky.) Vzdálenost 70 km se zároveň jeví jako dostačující i pro hodnocení velkých 

emisních zdrojů (např. elektrárny) v rozptylových studiích. Pro hodnocení regionálního 

transportu při posuzování úrovně znečištění ovzduší na území celé České republiky lze pak 

využít chemické transportní modely uvedené v příloze 6 B.  

Vzhledem k vývoji a ke zdokonalování modelů v čase byl do poslední věty posledního 

odstavce doplněn požadavek na využívání vždy aktuální verze programu a zároveň 

požadavek na provádění výpočtů v souladu s manuálem k dané verzi programu.  

Jelikož se jedná o modely užívané pro zpracování rozptylových studií dle podle § 11 odst. 9 

zákona, je adekvátně upraven také nadpis části. 

 

K článku II 
 

Vzhledem k vazbě předloženého návrhu vyhlášky na infringementové řízení je navržené 

datum účinnosti stanoveno na nejbližší možný termín.  
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