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Rozdílová tabulka návrhu  

 

 

Navrhovaný právní předpis  
 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška  
č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení 

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

Odpovídající předpis EU  

 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o 

kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004, o 
obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve 

vnějším ovzduší 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

Bod č. 1 (§ 
1a, odst. 1)  

(1) Celostátním cílem snížení expozice částicemi 
PM2,5 se rozumí procento snížení průměrné 
expozice obyvatelstva stanovené na období 
referenčního roku za účelem omezení škodlivých 
účinků na lidské zdraví, jehož má být dosaženo 
pokud možno ve lhůtě stanovené Směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 
21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 
ovzduší pro Evropu.  

32008L0050 Čl.2.20  

 

 

22) "celostátním cílem snížení expozice" procento snížení 
průměrné expozice obyvatelstva členského státu stanovené 
na období referenčního roku za účelem omezení škodlivých 
účinků na lidské zdraví, jehož má být dosaženo pokud 
možno ve stanovené lhůtě; 
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Bod č. 1 (§ 
1a, odst. 2) 

(2) Maximální expoziční koncentrací částic PM2,5 
se rozumí úroveň stanovená s cílem omezit 
škodlivé účinky na lidské zdraví, jíž má být 
dosaženo ve lhůtě stanovené Směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 
2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší 
pro Evropu. 

32008L0050 Čl.2.21 

 

21) "maximální expoziční koncentrací" úroveň stanovená na 
základě ukazatele průměrné expozice s cílem omezit 
škodlivé účinky na lidské zdraví, jíž má být do určité doby 
dosaženo; 

Bod č. 1 (§ 
1a, odst. 3) 

(3) Ukazatelem průměrné expozice se rozumí 
průměrná úroveň expozice obyvatelstva částicemi 
PM2,5 určená na základě měření částic PM2,5 v 
městských pozaďových lokalitách umístěných 
podle části A bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce 
v městských aglomeracích s počtem obyvatel 
vyšším než 100 000.“. 

32008L0050 Čl.2.22 

 

20) "ukazatelem průměrné expozice" průměrná úroveň 
určená na základě měření v městských pozaďových 
lokalitách po celém území členského státu, která odráží 
expozici obyvatelstva. Využívá se při výpočtu celostátního 
cíle snížení expozice a při výpočtu maximální expoziční 
koncentrace; 

Bod č. 3 (§ 2 
odst. 2) 

 

Každá zóna a aglomerace se hodnotí na základě 
těchto mezí pro posuzování, přičemž hodnocení se 
provádí nejméně každých 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 hodnocení provádí častěji. 

32008L0050 Čl. 5.2. 2. Klasifikace podle odstavce 1 se přezkoumá nejméně 
každých pět let postupem podle oddílu B přílohy II. 

V případě významných změn činností souvisejících s 
koncentracemi oxidu siřičitého, oxidu dusičitého nebo 
případně oxidů dusíku, částic (PM10, PM2,5), olova, 
benzenu a oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší se však 
klasifikace přezkoumá častěji. 

Bod č. 7 
(Příloha č. 2 
část A 
vyhlášky) 

 

Pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý, částice PM10 
a PM2,5 a benzen se zřizuje nejméně jedna lokalita 
pro měření městské pozaďové úrovně znečištění 
a jedna lokalita orientovaná na měření vlivu 
dopravy, pokud se tím nezvýší počet lokalit. V 
zónách a aglomeracích se celkový počet 
městských pozaďových lokalit a celkový počet 
lokalit zaměřených na dopravu nesmí lišit o více 
než dvojnásobek. Měřicí lokality, kde byl 

32004L0107 Přílohy III část 
IV. bod a) 

a)   Rozptýlené zdroje 

Obyvatelstvo 
aglomerace 
nebo zóny 

(v tisících) 

Překračují-li 
maximální 
koncentrace horní 
práh posuzování (1)  

Nacházejí-li se 
maximální koncentrace 
mezi horním a dolním 
prahem posuzování 
 

As, 
Cd, Ni 

Benzo(a)pyre
n 

As, Cd, 
Ni 

Benzo(a)pyren 
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v posledních 3 letech překročen imisní limit pro 
částice PM10, jsou zachovány, pokud není nutné 
tyto lokality ze zvláštních důvodů změnit.  

Pokud se částice PM2,5 a částice PM10 měří na 
stejné lokalitě, počítají se jako dvě samostatná 
místa odběru vzorků. V zónách a aglomeracích se 
celkový počet míst odběru vzorků částic PM2,5 
a částic PM10 nesmí lišit o více než dvojnásobek. 

 
V aglomeracích a dalších městských oblastech 
s počtem obyvatel vyšším než 100 000 se za 
účelem posouzení dodržování celostátního cíle 
snížení expozice PM2,5 pro ochranu lidského zdraví 
a dosažení maximální expoziční koncentrace PM2,5 
zřídí alespoň jedna měřicí lokalita na milion 
obyvatel pro stacionární měření částic PM2,5. Tato 
místa odběru vzorků mohou být totožná s místy 
odběru vzorků podle části A bodu 1. 
 

0–749 1 1 1 1 
750–1 999 2 2 1 1 
2 000–3 749 2 3 1 1 
3 750–4 749 3 4 2 2 
4 750–5 999 4 5 2 2 
≥ 6 000 5 5 2 2 
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Rekapitulace platných předpisů a návrhů relevantních z hlediska implementace předpisu ES/EU 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.
č. 

Číslo ID Předklad
atel 

Název návrhu předpisu Předpokláda
né datum 
zahájení 
přípravy / 
stav přípravy 

Předpokláda
né datum 
předložení 
vládě  

Předpokláda
né datum 
nabytí 
účinnosti 

1.  9917 MŽP Vyhláška, kterou se mění vyhláška  
č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu 
informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 

Duben 2019/ 
zahájena 
vnitroresortní 
příprava 

Listopad  
2019 

1. ledna 2020 
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší 

pro Evropu 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 8.11.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

Čl. 1.1. Předmět 
Tato směrnice stanoví opatření zaměřená na 
1) vymezení a stanovení cílů kvality vnějšího ovzduší určených k 
zabránění a předcházení škodlivým účinkům na lidské zdraví a životní 
prostředí jako celek nebo k jejich snížení; 

201/2012 
ve znění 
172/2018  

§ 1 odst. 2 (2) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a 
upravuje, 
a) přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší, 
b) způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování 
ovzduší a jejich vyhodnocení, 
c) nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší, 
d) práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při 
ochraně ovzduší, 
e) práva a povinnosti dodavatelů pohonných hmot a působnost orgánů 
veřejné správy při sledování a snižování emisí skleníkových plynů 
z pohonných hmot v dopravě. 

PT  

Čl. 1.2. 2) posuzování kvality vnějšího ovzduší v členských státech na základě 
společných metod a kritérií; 

330/2012 § 1, písm. a) 
až c) 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a 
upravuje  
a) způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 
b) rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění a 
c) rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace. 

PT  

Čl. 1.3. 3) získávání informací o kvalitě vnějšího ovzduší s cílem napomáhat 
snížení znečištění ovzduší a nepříznivého působení a sledovat 
dlouhodobé trendy a zlepšení vyplývající z vnitrostátních opatření a 
opatření Společenství; 

330/2012  § 1, písm. a) 
až c) 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a 
upravuje  
a) způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 
b) rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění a 
c) rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace. 

PT  

  330/2012  § 1, písm. a) 
až c) 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a 
upravuje  
a) způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 
b) rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění a 
c) rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace. 

  

Čl. 1.4. 4) zajištění toho, aby uvedené informace o kvalitě vnějšího ovzduší byly 
přístupné veřejnosti; 

330/2012 § 1, písm. a) 
až c) 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a 
upravuje  
a) způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 
b) rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění a 
c) rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace. 

PT  

Čl. 1.5. 5) zachování kvality ovzduší, je-li dobrá, a v ostatních případech její 
zlepšení; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 1.6. 6) podporu intenzivnější spolupráce mezi členskými státy v oblasti 
omezování znečištění ovzduší. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 2.1. Pro účely této směrnice se rozumí: 
1) "vnějším ovzduším" venkovní vzduch v troposféře kromě pracovišť 
definovaných ve směrnici 89/654/EHS [20], na něž se vztahují předpisy 
o zdraví a bezpečnosti při práci a do nichž veřejnost nemá běžně přístup; 

201/2012  § 2 písm. a) Pro účely tohoto zákona se rozumí  
a) ovzduším vnější ovzduší v troposféře, 

PT  

  201/2012  § 3 odst. 2 (2) Přípustná úroveň znečištění stanovená podle odstavce 1 se 
nevztahuje na ovzduší ve venkovních pracovištích, do nichž nemá 
veřejnost volný přístup. 

  

Čl. 2.2. 2) "znečišťující látkou" látka přítomná ve vnějším ovzduší, která může 
mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí jako celek; 

201/2012  § 2 písm. b) 
 

b) znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má 
nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí 

PT  
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odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

 anebo obtěžuje zápachem, 
Čl. 2.3. 3) "úrovní" koncentrace znečišťující látky ve vnějším ovzduší nebo její 

depozice na zemský povrch za určitou dobu; 
201/2012  § 2 písm. d) 

 
d) úrovní znečištění hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší 
(imise) nebo její depozice na zemský povrch za jednotku času, 

PT  

Čl. 2.4. 4) "posuzováním" všechny metody měření, výpočtu, prognózy nebo 
odhadu úrovní; 

330/2012 § 2 odst. 1 (1) Posuzování úrovně znečištění se provádí 
a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 
přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 
přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 
aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 
přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 
troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 
let imisní limit stanovený v bodu 5 přílohy č. 1 zákona, 
b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, 
kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 
znečištění, nebo 
c) kombinací stacionárního měření a měření prováděného v souladu s 
cíli kvality údajů podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce (dále jen 
„orientační měření“) nebo kombinací stacionárního měření a 
modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní 
mez pro posuzování. 

PT  

Čl. 2.5. 5) "mezní hodnotou" úroveň stanovená na základě vědeckých poznatků 
za účelem zabránění nebo předcházení škodlivým účinkům na lidské 
zdraví nebo na životní prostředí jako celek nebo jejich snížení, které má 
být dosaženo ve stanovené lhůtě a která poté již nesmí být překročena; 

201/2012  § 2 písm. k) 
 
 

k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto 
zákonem, 

PT  

  17/1992 § 12 (1) Přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní 
hodnoty stanovené zvláštními předpisy; tyto hodnoty se stanoví v 
souladu s dosaženým stavem poznání tak, aby nebylo ohrožováno zdraví 
lidí a aby nebyly ohrožovány další živé organismy a ostatní složky 
životního prostředí. 

(2) Mezní hodnoty musejí být stanoveny s přihlédnutím k možnému 
kumulativnímu působení nebo spolupůsobení znečišťujících látek a 
činností. 

 

  

Čl. 2.6. 6) "kritickou úrovní" úroveň stanovená na základě vědeckých poznatků, 
nad níž může docházet k přímým nepříznivým účinkům na některé 
receptory, jako jsou stromy, další rostliny nebo přírodní ekosystémy, 
nikoli však na člověka; 

201/2012  Příloha č. 1, 
Bod 2 
 
 

2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace PT  

  201/2012 § 2 písm. k) k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto 
zákonem, 

  

Čl. 2.7. 7) "mezí tolerance" procento mezní hodnoty, o které může být tato 
hodnota za podmínek stanovených v této směrnici překročena; 

201/2012  § 3 odst. 1 
 
 

(1) Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení jsou uvedeny v 
příloze č. 1 k tomuto zákonu. Imisní limity jsou závazné pro orgány 
ochrany ovzduší při výkonu jejich působnosti podle tohoto zákona. 

PT  
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  201/2012
ve znění 
172/2018 

§ 2 písm. k) k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto 
zákonem, 

  

Čl. 2.8. 8) "plány kvality ovzduší" plány, které stanoví opatření pro dosažení 
mezních nebo cílových hodnot; 

201/2012 
172/2018  

§9 odst. 1 
 
 

(1) V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit 
stanovený v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo v 
případě, že je v zóně nebo aglomeraci imisní limit stanovený v této 
příloze v bodu 1 překročen vícekrát, než je zde stanovený maximální 
počet překročení, zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným 
krajským úřadem nebo obecním úřadem do 18 měsíců od konce 
kalendářního roku, ve kterém došlo k překročení imisního limitu, pro 
danou zónu nebo aglomeraci program zlepšování kvality ovzduší. 
Program zlepšování kvality ovzduší vydává ministerstvo formou 
opatření obecné povahy a vyhlašuje ho ve Věstníku Ministerstva 
životního prostředí. 

PT  

Čl. 2.9. 9) "cílovou hodnotou" úroveň stanovená za účelem zabránění nebo 
předcházení škodlivým účinkům na lidské zdraví nebo na životní 
prostředí jako celek nebo jejich snížení, které má být dosaženo pokud 
možno ve stanovené lhůtě; 

201/2012  § 2 písm. k) k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto 
zákonem  

PT  

  201/2012 
ve znění 
87/2014 

§ 12 odst. 1 (1) Při vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu 
podle § 11 odst. 1 a 2 vychází ministerstvo a krajský úřad z programů 
zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, 
které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto 
zákonu. V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit 
v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním znečištění 
přihlíží. 

  

  201/2012 Příloha č. 1, 
Body 1 a 4 
 
 

1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet 
jejich překročení 
 
4. Imisní limity pro troposférický ozon 

  

Čl. 2.10. 10) "varovnou prahovou hodnotou" úroveň, při jejímž překročení 
existuje při krátkodobé expozici riziko pro lidské zdraví u obyvatelstva 
jako celku a při níž musí členské státy neprodleně přijmout opatření; 

201/2012 §10 odst. 1 
 
 

(1) Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy 
úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 
nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot 
uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v 
této příloze. 

PT  

  201/2012 
ve znění 
369/2016 

Příloha č. 6 
Body 2 a 3 

2. Regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice 
PM10 
3. Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon 

  

Čl. 2.11. 11) "informativní prahovou hodnotou" úroveň, při jejímž překročení 
existuje při krátkodobé expozici riziko pro zdraví zvláště citlivých 
skupin obyvatelstva a k níž jsou nezbytné okamžité a přiměřené 
informace; 

201/2012 §10 odst. 1 
 
 

(1) Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy 
úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 
nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot 
uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v 
této příloze. 

PT  

  201/2012 
ve znění 

Příloha č. 6 
Body 1 a 3 

1. Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice 
PM10 
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369/2016 3. Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon 
Čl.2.12. 12) "horním prahem posuzování" úroveň, pod níž lze k posuzování 

kvality vnějšího ovzduší použít kombinaci stacionárních měření a 
modelování nebo orientační měření; 

330/2012 § 2 odst. 1  (1) Posuzování úrovně znečištění se provádí 
a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 
přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 
přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 
aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 
přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 
troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 
let imisní limit stanovený v bodu 5 přílohy č. 1 zákona, 
b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, 
kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 
znečištění, nebo 
c) kombinací stacionárního měření a měření prováděného v souladu s 
cíli kvality údajů podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce (dále jen 
„orientační měření“) nebo kombinací stacionárního měření a 
modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní 
mez pro posuzování. 

PT  

Čl. 2.13. 13) "dolním prahem posuzování" úroveň, pod níž postačí k posuzování 
kvality vnějšího ovzduší použít pouze modelování nebo objektivní 
odhad; 

330/2012 § 2 odst. 1 
písm. b) 

(1) Posuzování úrovně znečištění se provádí 
b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, 
kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 
znečištění, nebo 
 

PT  

Čl. 2.14. 14) "dlouhodobým cílem" úroveň, jíž má být dosaženo v dlouhodobém 
horizontu s cílem zajistit účinnou ochranu lidského zdraví a životního 
prostředí, s výjimkou případů, kdy jí nelze dosáhnout prostřednictvím 
přiměřených opatření; 

330/2012 § 2 písm. k) k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto 
zákonem, 

PT  

  201/2012 
ve znění 
87/2014 

§ 12 odst. 1 (1) Při vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu 
podle § 11 odst. 1 a 2 vychází ministerstvo a krajský úřad z programů 
zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, 
které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto 
zákonu. V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit 
v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním znečištění 
přihlíží. 

  

  201/2012 Příloha č. 1 
Bod 4 

4. Imisní limity pro troposférický ozon   

Čl. 2.15. 15) "příspěvky z přírodních zdrojů" emise znečišťujících látek, které 
nejsou přímo ani nepřímo způsobeny lidskou činností, včetně přírodních 
událostí, jako jsou sopečné výbuchy, seizmická činnost, geotermální 
činnost, požáry ve volné přírodě, výskyt silných větrů, mořské záplavy 
nebo atmosférická resuspenze či přenos přírodních částic ze suchých 
oblastí; 

   NT 1 

Čl. 2.16. 16) "zónou" část území členského státu, která je tímto členským státem 
vymezena pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší; 

201/2012  § 5, odst. 2  
 
 

(2) Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro území 
vymezené pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší (dále jen 
„/zóna“) a pro zónu, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel 

PT  
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vyšším než 250 000 (dále jen „aglomerace“). Seznam zón a aglomerací 
je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

Čl. 2.17. 17) "aglomerací" zóna, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel 
vyšším než 250000, nebo v případě aglomerací s počtem obyvatel 
nižším nebo rovnajícím se 250000 zóna s danou hustotou obyvatelstva 
na km2 stanovenou členskými státy; 

201/2012  § 5, odst. 2  
 
 

(2) Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro území 
vymezené pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší (dále jen 
„zóna“) a pro zónu, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel 
vyšším než 250 000 (dále jen „aglomerace“). Seznam zón a aglomerací 
je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

PT  

Čl. 2.18. 18) "PM10" částice, které projdou velikostně selektivním vstupním 
filtrem definovaným v referenční metodě odběru vzorků a měření PM10 
EN 12341, vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 μm odlučovací 
účinnost 50 %; 

201/2012 
ve znění 
369/2016   

§ 7 odst. 3  (3) Ministerstvo vyhláškou stanoví strukturu emisní inventury, metodiku 
jejího provádění, metodiku provádění emisní projekce a 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. 

PT  

Čl. 2.19. 19) "PM2,5" částice, které projdou velikostně selektivním vstupním 
filtrem definovaným v referenční metodě odběru vzorků a měření PM2,5 
EN 14907, vykazujícím pro aerodynamický průměr 2,5 μm odlučovací 
účinnost 50 %; 

201/2012 
ve znění 
369/2016 

§ 7 odst. 3  (3) Ministerstvo vyhláškou stanoví strukturu emisní inventury, metodiku 
jejího provádění, metodiku provádění emisní projekce a 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. 

PT  

Čl. 2.20. 20) "ukazatelem průměrné expozice" průměrná úroveň určená na 
základě měření v městských pozaďových lokalitách po celém území 
členského státu, která odráží expozici obyvatelstva. Využívá se při 
výpočtu celostátního cíle snížení expozice a při výpočtu maximální 
expoziční koncentrace; 

201/2012 
ve znění 
172/2018 
 

§ 8 odst. 1    
 

(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 schvaluje vláda. 
Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 

 

PT  

  201/2012 
ve znění 
172/2018 
 

§ 8 odst. 2 (2) Ministerstvo národní program zpracuje a oznámí Evropské komisi 
nejméně jednou za 4 roky. Aniž je tato povinnost dotčena, ministerstvo 
aktualizuje nástroje a opatření obsažené v národním programu do 18 
měsíců od předložení nejnovější národní emisní inventury nebo národní 
emisní projekce Evropské komisi v případě, že podle předložených 
údajů nebyly splněny národní závazky ke snížení emisí nebo existuje 
riziko jejich nedodržení. 
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  9917     

Čl. 2.21. 21) „maximální expoziční koncentrací“ úroveň stanovená na základě 
ukazatele průměrné expozice s cílem omezit škodlivé účinky na lidské 
zdraví, jíž má být do určité doby dosaženo; 

201/2012 
ve znění 
172/2018 
 

Příloha 12 
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 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 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 
emise černého uhlíku, 

PT  
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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. 

 

  9917  
 

  

Čl. 2.22. 22) "celostátním cílem snížení expozice" procento snížení průměrné 
expozice obyvatelstva členského státu stanovené na období referenčního 
roku za účelem omezení škodlivých účinků na lidské zdraví, jehož má 
být dosaženo pokud možno ve stanovené lhůtě; 

201/2012 
ve znění 
172/2018 
 

Příloha 12, 
písm. c  

 
Národní program snižování emisí obsahuje 

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 zatížení 
troposférickým ozonem, 

3. národní cíl snížení expozice pro částice PM2,5 

PT  
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  9917     
Čl. 2.23. 23) "městskými pozaďovými lokalitami" místa v městských oblastech, 

kde jsou patrné úrovně reprezentativní pro expozici městského 
obyvatelstva obecně; 

330/2012 Příloha č. 3, 
bod 1.1.3 

1.1.3. Městské pozaďové lokality se vybírají tak, aby na úroveň 
znečištění v těchto lokalitách působily veškeré zdroje umístěné proti 
větru od měřicí lokality. Úroveň znečištění by neměl převážně 
způsobovat pouze jeden zdroj znečišťování, pokud taková situace není 
typická pro rozsáhlejší městskou oblast. Měřicí lokalita by měla být 
reprezentativní pro území o rozloze několika km2. 

PT  

  330/2012 Příloha č. 2, 
část A, bod 
1, vysv. č. 3 

3) V aglomeracích a dalších městských oblastech s počtem obyvatel 
vyšším než 100 000 se zřídí alespoň jedna měřicí lokalita na milion 
obyvatel pro stacionární měření částic PM2,5. Tato místa odběru vzorků 
mohou být totožná s místy odběru vzorků podle oddílu A. 

  

Čl. 2.24. 24) "oxidy dusíku" součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého 
a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace 
oxidu dusičitého (μg/m3); 

201/2012 Příloha č. 1, 
část 2, 
poznámka 1) 

1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu 
dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu 
dusičitého. 

PT  

Čl. 2.25. 25) "stacionárním měřením" měření prováděná kontinuálně nebo 
jednorázovým odběrem vzorků na určených místech za účelem zjištění 
hodnot v souladu s příslušnými cíli týkajícími se kvality údajů; 

330/2012 § 2 odst. 1, 
písm. a)  

(1) Posuzování úrovně znečištění se provádí  
a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 
přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 
přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 
aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 
přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 
troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 
let imisní limit stanovený v bodu 5 přílohy č. 1 zákona, 

PT  

Čl. 2.26. 26) "orientačním měřením" měření, které splňuje méně přísné cíle 
týkající se kvality údajů, než které jsou vyžadovány pro stacionární 
měření; 

330/2012 § 2 odst. 1 
písm. c)  

c) kombinací stacionárního měření a měření prováděného v souladu s 
cíli kvality údajů podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce (dále jen 
„orientační měření“) nebo kombinací stacionárního měření a 
modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní 
mez pro posuzování. 

PT  

Čl. 2.27. 27) "těkavými organickými sloučeninami" (VOC) organické sloučeniny 
z antropogenních a biogenních zdrojů, s výjimkou methanu, které 
mohou reakcí s oxidy dusíku za přítomnosti slunečního světla 
produkovat fotochemické oxidanty; 

201/2012  § 2 písm. m) 
 
 

m) těkavou organickou látkou (VOC) jakákoli organická sloučenina 
nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 
20 °C má tlak par 0,01 kPa nebo více nebo má odpovídající těkavost za 
konkrétních podmínek jejího použití, 

PT  

Čl. 2.28. 28) "prekurzory ozonu" látky, které přispívají k tvorbě přízemního 
ozonu, z nichž některé jsou uvedeny v příloze X. 

330/2012 Příloha č. 5 Prekurzory troposférického ozonu PT  

Čl. 3.1. Příslušné orgány a subjekty 
Členské státy určí na náležitých úrovních příslušné orgány a subjekty 
pověřené 
a) posuzováním kvality vnějšího ovzduší; 
b) schvalováním systémů měření (metody, vybavení, sítě a laboratoře); 
c) zajišťováním přesnosti měření; 
d) analýzou metod posuzování; 
e) koordinací případných programů Společenství týkajících se zajištění 
kvality, které organizuje Komise, na svém území; 
f) spoluprací s ostatními členskými státy a Komisí. 
Příslušné orgány a subjekty musí v odpovídajících případech splňovat 

201/2012 §5 odst. 1 (1) Za účelem vyhodnocení úrovně znečištění ministerstvo zajišťuje 
posuzování úrovně znečištění a porovnání výsledné úrovně znečištění s 
imisními limity stanovenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

PT 3 
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požadavky uvedené v oddíle C přílohy I. 
  201/2012 § 35 odst. 1 (1) Činnosti zajišťované ministerstvem podle § 5 odst. 1 až 5, § 7 odst. 1 

a 2, § 10 odst. 2 a 6 a § 30 může ministerstvo přenést na jím zřízenou 
právnickou osobu nebo v případě § 14 odst. 4 na jinou osobu. V 
takovém případě jsou tyto činnosti vykonávány na základě zřizovací 
listiny nebo na základě veřejnoprávní smlouvy. 

  

Čl. 4. Stanovení zón a aglomerací 
Členské státy na celém svém území stanoví zóny a aglomerace. 
Posuzování kvality ovzduší a řízení kvality ovzduší se provádí ve všech 
zónách a aglomeracích. 

201/2012  §5 odst. 2 
 
 

(2) Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro území 
vymezené pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší (dále jen 
„zóna“) a pro zónu, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel 
vyšším než 250 000 (dále jen „aglomerace“). Seznam zón a aglomerací 
je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

PT  

Čl. 5.1. KAPITOLA II 
POSUZOVÁNÍ KVALITY VNĚJŠÍHO OVZDUŠÍ 
ODDÍL 1 
Posuzování kvality vnějšího ovzduší, pokud jde o oxid siřičitý, oxid 
dusičitý a oxidy dusíku, částice, olovo, benzen a oxid uhelnatý 
Článek 5 
Systém posuzování 
1. Pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice (PM10 a 
PM2,5), olovo, benzen a oxid uhelnatý se použijí horní a dolní prahy 
posuzování stanovené v oddíle A přílohy II. 
Každá zóna a aglomerace se klasifikuje na základě těchto prahů 
posuzování. 

330/2012 § 2 odst. 2 (2) Horní a dolní meze pro posuzování úrovně znečištění a povolený 
počet překročení jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

PT  

  330/2012 Příloha č. 4 Horní a dolní meze pro posuzování úrovně znečištění   
Čl. 5.2. 2. Klasifikace podle odstavce 1 se přezkoumá nejméně každých pět let 

postupem podle oddílu B přílohy II. 
V případě významných změn činností souvisejících s koncentracemi 
oxidu siřičitého, oxidu dusičitého nebo případně oxidů dusíku, částic 
(PM10, PM2,5), olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší 
se však klasifikace přezkoumá častěji. 

330/2012 § 2 odst. 3 (3) Mez pro posuzování úrovně znečištění se považuje za překročenou, 
pokud byla překročena nejméně ve 3 z předcházejících 5 kalendářních 
let. U znečišťujících látek s dobou průměrování kratší než 1 kalendářní 
rok se mez považuje za překročenou, pokud je překročena v průběhu 
jednoho kalendářního roku vícekrát, než je maximální počet překročení 
stanovený v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

PT  

  9917      
Čl. 6.1. Kritéria posuzování 

1. Členské státy provádějí posuzování kvality vnějšího ovzduší, pokud 
jde o znečišťující látky uvedené v článku 5, ve všech svých zónách a 
aglomeracích v souladu s kritérii stanovenými v odstavcích 2, 3 a 4 
tohoto článku a v souladu s kritérii stanovenými v příloze III. 
 

330/2012 § 2 odst. 1 
 

(1) Posuzování úrovně znečištění se provádí 
a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 
přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 
přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 
aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 
přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 
troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 
let imisní limit stanovený v bodu 5 přílohy č. 1 zákona, 
b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, 
kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 
znečištění, nebo 
c) kombinací stacionárního měření a měření prováděného v souladu s 
cíli kvality údajů podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce (dále jen 

PT  
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„orientační měření“) nebo kombinací stacionárního měření a 
modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní 
mez pro posuzování. 

  330/2012 
ve znění 
83/2017 

Příloha č. 3 Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro 
stacionární měření 

  

Čl. 6.2. 2. Ve všech zónách a aglomeracích, v nichž úroveň znečišťujících látek 
uvedených v odstavci 1 překračuje horní práh posuzování stanovený pro 
tyto znečišťující látky, se k posuzování kvality vnějšího ovzduší použije 
stacionární měření. Aby stacionární měření poskytovala dostatečné 
informace o prostorovém rozložení kvality vnějšího ovzduší, mohou být 
doplněna modelováním nebo orientačními měřeními. 

330/2012 § 2 odst. 1 
písm. a) 
 

(1) Posuzování úrovně znečištění se provádí 
a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 
přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 
přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 
aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 
přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 
troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 
let imisní limit stanovený v bodu 5 přílohy č. 1 zákona, 
 

PT  

Čl. 6.3. 3. Ve všech zónách a aglomeracích, v nichž je úroveň znečišťujících 
látek uvedených v odstavci 1 nižší než horní práh posuzování stanovený 
pro tyto látky, může být k posuzování kvality vnějšího ovzduší použita 
kombinace stacionárních měření a modelování nebo orientačních 
měření. 

330/2012 § 2 odst. 1, 
písm. c) 
 

(1) Posuzování úrovně znečištění se provádí 
c) kombinací stacionárního měření a měření prováděného v souladu s 
cíli kvality údajů podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce (dále jen 
„orientační měření“) nebo kombinací stacionárního měření a 
modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní 
mez pro posuzování. 

PT  

Čl. 6.4. 4. Ve všech zónách a aglomeracích, v nichž je úroveň znečišťujících 
látek uvedených v odstavci 1 nižší než dolní práh posuzování stanovený 
pro tyto látky, postačí k posuzování kvality vnějšího ovzduší použít 
metody modelování nebo metody objektivního odhadu či obě tyto 
metody. 

330/2012 § 2 odst. 1, 
písm. b) 
  

(1) Posuzování úrovně znečištění se provádí 
b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, 
kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 
znečištění, nebo 

PT  

Čl. 6.5. písm. a) 5. Kromě posuzování uvedených v odstavcích 2, 3 a 4 se ve 
venkovských pozaďových lokalitách vzdálených od významných zdrojů 
znečišťování ovzduší provádějí měření pro získání alespoň ročních 
průměrných údajů o celkové hmotnostní koncentraci a o koncentracích 
chemických složek jemných částic (PM2,5), přičemž se řídí těmito 
kritérii: 
a) na každých 100000 km2 se zřídí jedno místo odběru vzorků; 

330/2012 § 3 odst. 2 
písm. c) 

(2) Aniž je dotčen § 2 odst. 1, provádí se alespoň v jedné lokalitě na 
území České republiky, kde je patrná úroveň znečištění reprezentativní 
pro danou oblast bez jednoznačného vlivu některého zdroje (dále jen 
„pozaďová měřicí lokalita“), posuzování úrovně znečištění 
c) stacionárním měřením hmotnostní koncentrace částic PM2,5 a 
koncentrací chemických složek částic PM2,5, tedy alespoň koncentrace 
celkového organického uhlíku, elementárního uhlíku, hořečnatých, 
vápenatých, sodných, draselných a amonných kationtů a síranových, 
chloridových a dusičnanových aniontů; toto měření se provádí ve 
venkovské pozaďové měřicí lokalitě. 

PT  

Čl. 6.5. písm. b) b) každý členský stát zřídí za účelem dosažení potřebného prostorového 
rozložení alespoň jednu měřicí stanici nebo může na základě dohody s 
přilehlými členskými státy zřídit jednu nebo více společných měřicích 
stanic pokrývajících příslušné sousedící zóny; 

330/2012 
 

§ 3 odst. 2 
písm. c) 

(2) Aniž je dotčen § 2 odst. 1, provádí se alespoň v jedné lokalitě na 
území České republiky, kde je patrná úroveň znečištění reprezentativní 
pro danou oblast bez jednoznačného vlivu některého zdroje (dále jen 
„pozaďová měřicí lokalita“), posuzování úrovně znečištění 
c) stacionárním měřením hmotnostní koncentrace částic PM2,5 a 
koncentrací chemických složek částic PM2,5, tedy alespoň koncentrace 
celkového organického uhlíku, elementárního uhlíku, hořečnatých, 
vápenatých, sodných, draselných a amonných kationtů a síranových, 

PT  
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chloridových a dusičnanových aniontů; toto měření se provádí ve 
venkovské pozaďové měřicí lokalitě. 

Čl. 6.5. písm. c) c) monitorování se případně koordinuje s monitorovací strategií a 
programem měření v rámci programu spolupráce při monitorování a 
vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v 
Evropě (EMEP); 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Čl. 6.5. písm. d) d) oddíly A a C přílohy I se použijí v souvislosti s cíli týkajícími se 
kvality údajů pro měření hmotnostní koncentrace částic a příloha IV se 
použije v plném rozsahu. 

330/2012 
 

§ 3 odst. 2 
písm. c) 

(2) Aniž je dotčen § 2 odst. 1, provádí se alespoň v jedné lokalitě na 
území České republiky, kde je patrná úroveň znečištění reprezentativní 
pro danou oblast bez jednoznačného vlivu některého zdroje (dále jen 
„pozaďová měřicí lokalita“), posuzování úrovně znečištění 
c) stacionárním měřením hmotnostní koncentrace částic PM2,5 a 
koncentrací chemických složek částic PM2,5, tedy alespoň koncentrace 
celkového organického uhlíku, elementárního uhlíku, hořečnatých, 
vápenatých, sodných, draselných a amonných kationtů a síranových, 
chloridových a dusičnanových aniontů; toto měření se provádí ve 
venkovské pozaďové měřicí lokalitě. 

PT  

  330/2012 § 3 odst. 4 (4) Údaje získané při posuzování úrovně znečištění musí splňovat cíle 
kvality uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

  

Čl. 7.1. Místa odběru vzorků 
1. Poloha míst odběru vzorků pro měření oxidu siřičitého, oxidu 
dusičitého a oxidů dusíku, částic (PM10, PM2,5), olova, benzenu a 
oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší se stanoví v souladu s kritérii 
uvedenými v příloze III. 

330/2012  § 3 odst. 6 
 

(6) Požadavky na měřicí lokality a požadavky na umístění bodů 
vzorkování pro stacionární měření stanovuje příloha č. 3 k této vyhlášce. 

PT  

  330/2012 
ve znění 
83/2017 

Příloha č. 3 Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro 
stacionární měření 

  

Čl. 7.2. 2. V žádné zóně nebo aglomeraci, v nichž jsou jediným zdrojem 
informací pro posuzování kvality ovzduší stacionární měření, nesmí být 
počet míst odběru vzorků pro žádnou příslušnou znečišťující látku menší 
než minimální počet míst odběru vzorků uvedený v oddíle A přílohy V. 

330/2012  § 3 odst. 5 
 

(5) Úroveň znečištění ovzduší z rozptýlených zdrojů znečišťování 
ovzduší se posuzuje v minimálním počtu měřicích lokalit stanoveném v 
části A přílohy č. 2 k této vyhlášce. Úroveň znečištění ovzduší v 
blízkosti jednoho konkrétního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší 
se posuzuje v počtu měřicích lokalit zvoleném s přihlédnutím k úrovni 
znečišťování, pravděpodobnému prostorovému rozložení koncentrací 
znečišťujících látek a jejich distribuci v ovzduší a potenciální expozici 
populace. Minimální počet měřicích lokalit pro stacionární měření 
úrovně znečištění troposférickým ozonem a jeho prekurzory je stanoven 
v části B přílohy č. 2 k této vyhlášce. 

PT  

  330/2012 
ve znění 
83/2017  

příloha č. 2 Minimální počty měřicích lokalit pro stacionární měření   

Čl. 7.3. 3. V zónách a aglomeracích, v nichž jsou údaje z míst odběru vzorků pro 
stacionární měření doplňovány údaji z modelování nebo orientačního 
měření, může být celkový počet míst odběru vzorků podle oddílu A 
přílohy V snížen až na 50 % za předpokladu, že jsou splněny tyto 
podmínky: 

   NT 4 
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a) doplňkové metody poskytují dostatečné informace pro posuzování 
kvality ovzduší, pokud jde o mezní hodnoty nebo varovné prahové 
hodnoty, jakož i přiměřené informace pro veřejnost; 
b) počet míst odběru vzorků, která mají být zřízena, a prostorové 
rozložení jiných metod jsou dostatečné k tomu, aby koncentrace 
příslušné znečišťující látky byla stanovena v souladu s cíli v oblasti 
kvality údajů podle oddílu A přílohy I, a umožňují, aby výsledky 
posuzování splnily kritéria uvedená v oddíle B přílohy I. 
Při posuzování kvality ovzduší, pokud jde o mezní hodnoty, se vezmou 
v úvahu výsledky modelování nebo orientačního měření.  

Čl. 7.4. 4. Komise sleduje, jak členské státy uplatňují kritéria pro výběr míst 
odběru vzorků, aby se umožnilo harmonizované uplatňování těchto 
kritérií v celé Evropské unii. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 8.1. Referenční metody měření 
1. Členské státy použijí referenční metody měření a kritéria uvedená v 
oddílech A a C přílohy VI. 

330/2012  § 3 odst. 3 
 

(3) V případě, že se pro posuzování úrovně znečištění využívá 
stacionární měření, dodržují se postupy pro odběr vzorků a provádění 
analýz stanovené v části A přílohy č. 6 k této vyhlášce. Metody pro 
posuzování úrovně znečištění modelováním jsou stanoveny v části B 
přílohy č. 6 k této vyhlášce. Ke stacionárnímu měření a modelování lze 
použít i jiný postup nebo metodu, jestliže lze prokázat testem 
ekvivalence jejich těsnou statistickou vazbu ke stanovené referenční 
metodě. 

PT  

  330/2012 
ve znění 
83/2017  

Příloha č. 6 Referenční metody sledování kvality ovzduší   

Čl. 8.2. 2. Jiné metody měření mohou být použity za podmínek stanovených v 
oddíle B přílohy VI. 

330/2012 §3 odst. 3 
 
  

(3) V případě, že se pro posuzování úrovně znečištění využívá 
stacionární měření, dodržují se postupy pro odběr vzorků a provádění 
analýz stanovené v části A přílohy č. 6 k této vyhlášce. Metody pro 
posuzování úrovně znečištění modelováním jsou stanoveny v části B 
přílohy č. 6 k této vyhlášce. Ke stacionárnímu měření a modelování lze 
použít i jiný postup nebo metodu, jestliže lze prokázat testem 
ekvivalence jejich těsnou statistickou vazbu ke stanovené referenční 
metodě. 

PT  

Čl. 9.1. ODDÍL 2 
Posuzování kvality vnějšího ovzduší z hlediska ozonu 
Článek 9 
Kritéria posuzování 
1. Pokud během některého z předcházejících pěti let měření koncentrace 
ozonu v zóně nebo aglomeraci překročily dlouhodobé cíle uvedené v 
oddíle C přílohy VII, provádí se stacionární měření. 

330/2012 § 2 odst. 1, 
písm. a)  
 
  

(1) Posuzování úrovně znečištění se provádí 
a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 
přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 
přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 
aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 
přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 
troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 
let imisní limit stanovený v bodu 5 přílohy č. 1 zákona, 

PT  

Čl .9.2. 2. Pokud jsou k dispozici údaje za méně než pět let, mohou členské státy 
za účelem určení, zda byly dlouhodobé cíle podle odstavce 1 během 
těchto pěti let překročeny, kombinovat výsledky z krátkodobých 
měřicích kampaní uskutečněných v době a v místech s pravděpodobně 

330/2012 § 2 odst. 4 
 
 

(4) Pokud jsou pro některou znečišťující látku k dispozici údaje pouze 
za dobu kratší než 5 kalendářních let, určí se překročení horních a 
dolních mezí pro posuzování úrovně znečištění na základě spojení 
výsledků krátkodobých měřicích kampaní během roku a v místech, která 

PT  
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nejvyššími úrovněmi s výsledky z emisních inventur a modelování. budou pravděpodobně reprezentativní pro nejvyšší úrovně znečištění a 
výsledků získaných z údajů z emisních inventur a modelování. 

Čl. 10.1. Místa odběru vzorků 
1. Poloha míst odběru vzorků pro měření ozonu se stanoví v souladu s 
kritérii uvedenými v příloze VIII. 

330/2012  § 3 odst. 6  
 
  

(6) Požadavky na měřicí lokality a požadavky na umístění bodů 
vzorkování pro stacionární měření stanovuje příloha č. 3 k této vyhlášce. 

PT  

  330/2012 Příloha č. 3 
část B 
 

Měřicí lokality a body vzorkování pro stacionární měření 
troposférického ozonu 

  

Čl. 10.2. 2. Počet míst odběru vzorků pro stacionární měření ozonu nesmí být v 
žádné zóně nebo aglomeraci, v níž je měření jediným zdrojem informací 
pro posuzování kvality ovzduší, menší než minimální počet míst odběru 
vzorků uvedený v oddíle A přílohy IX. 

330/2012  § 3 odst. 5  
 
  

(5) Úroveň znečištění ovzduší z rozptýlených zdrojů znečišťování 
ovzduší se posuzuje v minimálním počtu měřicích lokalit stanoveném v 
části A přílohy č. 2 k této vyhlášce. Úroveň znečištění ovzduší v 
blízkosti jednoho konkrétního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší 
se posuzuje v počtu měřicích lokalit zvoleném s přihlédnutím k úrovni 
znečišťování, pravděpodobnému prostorovému rozložení koncentrací 
znečišťujících látek a jejich distribuci v ovzduší a potenciální expozici 
populace. Minimální počet měřicích lokalit pro stacionární měření 
úrovně znečištění troposférickým ozonem a jeho prekurzory je stanoven 
v části B přílohy č. 2 k této vyhlášce. 

PT  

  330/2012 
ve znění 
83/2017 

Příloha č. 2, 
část B 

Minimální počet bodů vzorkování pro stacionární měření 
troposférického ozonu a jeho prekurzorů 

  

Čl. 10.3. 3. V zónách a aglomeracích, v nichž jsou údaje z míst odběru vzorků pro 
stacionární měření doplňovány údaji z modelování nebo orientačních 
měření, může být počet míst odběru vzorků podle oddílu A přílohy IX 
snížen za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky: 
a) doplňkové metody poskytují dostatečné informace pro posuzování 
kvality ovzduší, pokud jde o cílové hodnoty, dlouhodobé cíle, 
informační a varovné prahové hodnoty; 
b) počet míst odběru vzorků, která mají být zřízena, a prostorové 
rozložení jiných metod jsou dostatečné k tomu, aby koncentrace ozonu 
byla stanovena v souladu s cíli v oblasti kvality údajů podle oddílu A 
přílohy I, a umožňují, aby výsledky posuzování splnily kritéria uvedená 
v oddíle B přílohy I; 
c) počet míst odběru vzorků v každé zóně a aglomeraci činí alespoň 
jedno místo odběru vzorků na dva miliony obyvatel nebo jedno místo 
odběru vzorků na 50000 km2 podle toho, co představuje vyšší počet 
míst odběru vzorků, ale nesmí být menší než jedno místo odběru vzorků 
v každé zóně nebo aglomeraci; 
d) ve všech zbývajících místech odběru vzorků, kromě venkovských 
pozaďových stanic uvedených v oddíle A přílohy VIII, se měří 
koncentrace oxidu dusičitého. 
Při posuzování kvality ovzduší, pokud jde o cílové hodnoty, se vezmou 
v úvahu výsledky modelování nebo orientačního měření. 

   NT 4 

Čl. 10.4. 4. Oxid dusičitý se měří nejméně v 50 % míst odběru vzorků ozonu 330/2012 Příloha č. 2, 2. Stacionární měření oxidů dusíku se provádí minimálně u 50 % PT  
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požadovaných podle oddílu A přílohy IX. Toto měření je kontinuální, s 
výjimkou venkovských pozaďových stanic uvedených v oddíle A 
přílohy VIII, kde lze použít i jiné metody měření. 

část B, bod 
2.  
 

stacionárního měření pro troposférický ozon. Stacionární měření oxidů 
dusíku je kontinuální, vyjma venkovských pozaďových lokalit, na 
kterých mohou být použity jiné měřicí metody. 

Čl. 10.5. 5. V zónách a aglomeracích, v nichž jsou koncentrace za každý z 
předchozích pěti let měření nižší než dlouhodobé cíle, se počet míst 
odběru vzorků pro stacionární měření stanoví v souladu s oddílem B 
přílohy IX. 

330/2012 Příloha č. 2, 
část B, bod 
2.  
 

2. Stacionární měření oxidů dusíku se provádí minimálně u 50 % 
stacionárního měření pro troposférický ozon. Stacionární měření oxidů 
dusíku je kontinuální, vyjma venkovských pozaďových lokalit, na 
kterých mohou být použity jiné měřicí metody. 

PT  

Čl. 10.6. 6. Každý členský stát zajistí, aby na jeho území bylo zřízeno a 
provozováno alespoň jedno místo odběru vzorků, které by poskytovalo 
údaje o koncentracích prekurzorů ozonu uvedených v příloze X. Každý 
členský stát zvolí počet a umístění stanic, kde se mají měřit koncentrace 
prekurzorů ozonu, s přihlédnutím k cílům a metodám uvedeným v 
příloze X. 

330/2012 § 3 odst. 2 
písm. b) 
 
 

(2) Aniž je dotčen § 2 odst. 1, provádí se alespoň v jedné lokalitě na 
území České republiky, kde je patrná úroveň znečištění reprezentativní 
pro danou oblast bez jednoznačného vlivu některého zdroje (dále jen 
„pozaďová měřicí lokalita“), posuzování úrovně znečištění 
b) stacionárním měřením u prekurzorů troposférického ozonu 
uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce a měřením celkové depozice 
znečišťujících látek vyjmenovaných v písmenu a) a 

PT  

  330/2012  Příloha č. 5 
 

Prekurzory troposférického ozonu   

Čl. 11.1. Referenční metody měření 
1. Členské státy použijí referenční metodu pro měření ozonu uvedenou v 
bodě 8 oddílu A přílohy VI. Jiné metody měření mohou být použity za 
podmínek stanovených v oddíle B přílohy VI. 

330/2012 
ve znění 
83/2017  

Příloha č. 6 
 
 

Referenční metody sledování kvality ovzduší PT  

  330/2012 §3 odst. 3 (3) V případě, že se pro posuzování úrovně znečištění využívá 
stacionární měření, dodržují se postupy pro odběr vzorků a provádění 
analýz stanovené v části A přílohy č. 6 k této vyhlášce. Metody pro 
posuzování úrovně znečištění modelováním jsou stanoveny v části B 
přílohy č. 6 k této vyhlášce. Ke stacionárnímu měření a modelování lze 
použít i jiný postup nebo metodu, jestliže lze prokázat testem 
ekvivalence jejich těsnou statistickou vazbu ke stanovené referenční 
metodě. 

  

Čl. 11.2. 2. Každý členský stát informuje Komisi o používaných metodách odběru 
vzorků a měření VOC, uvedených v příloze X. 

201/2012 § 30 odst. 3 
 
 

(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. 

PT  

Čl. 12. KAPITOLA III 
ŘÍZENÍ KVALITY VNĚJŠÍHO OVZDUŠÍ 
Článek 12 
Požadavky v případech, kdy jsou úrovně nižší než mezní hodnoty 
V zónách a aglomeracích, v nichž jsou úrovně oxidu siřičitého, oxidu 
dusičitého, PM10, PM2,5, olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve 
vnějším ovzduší nižší než příslušné mezní hodnoty uvedené v přílohách 
XI a XIV, členské státy udržují úrovně těchto znečišťujících látek pod 

201/2012 
172/2018  

§ 9 odst. 1 (1) V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit 
stanovený v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo v 
případě, že je v zóně nebo aglomeraci imisní limit stanovený v této 
příloze v bodu 1 překročen vícekrát, než je zde stanovený maximální 
počet překročení, zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným 
krajským úřadem nebo obecním úřadem do 18 měsíců od konce 
kalendářního roku, ve kterém došlo k překročení imisního limitu, pro 
danou zónu nebo aglomeraci program zlepšování kvality ovzduší. 

PT  
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mezními hodnotami a usilují o zachování co nejlepší kvality vnějšího 
ovzduší, která je v souladu s udržitelným rozvojem. 

Program zlepšování kvality ovzduší vydává ministerstvo formou 
opatření obecné povahy a vyhlašuje ho ve Věstníku Ministerstva 
životního prostředí. 
 

  201/2012  § 9 odst. 2 (2) Požadavky na obsah programu zlepšování kvality ovzduší jsou 
uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Při zpracování programu 
zlepšování kvality ovzduší ministerstvo přijme taková opatření, aby 
imisního limitu bylo dosaženo co nejdříve 

  

Čl. 13.1. Mezní hodnoty a varovné prahové hodnoty pro ochranu lidského zdraví 
1. Členské státy zajistí, aby úrovně oxidu siřičitého, PM10, olova a 
oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší nepřekračovaly v žádné části jejich 
zón a aglomerací mezní hodnoty stanovené v příloze XI. 
Pokud jde o oxid dusičitý a benzen, nesmějí být mezní hodnoty uvedené 
v příloze XI překračovány ode dne v ní uvedeného. 
Splnění těchto požadavků se posuzuje podle přílohy III. 
Meze tolerance stanovené v příloze XI se použijí podle čl. 22 odst. 3 a 
čl. 23 odst. 1. 

201/2012  § 2 písm. k)  
 
 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 
k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto 
zákonem, 
 

PT  

  201/2012 
ve znění 
172/2018  

§ 3 odst. 1 (1) Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení jsou uvedeny v 
příloze č. 1 k tomuto zákonu. Imisní limity jsou závazné pro orgány 
ochrany ovzduší při výkonu jejich působnosti podle tohoto zákona. 

  

  201/2012 
ve znění 
369/2016 

příloha č. 1  
 

Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok   

  330/2012 příloha č. 4 
 

Horní a dolní meze pro posuzování úrovně znečištění   

  201/2012 § 1, odst. 1  Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a 
snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské 
zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního 
prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy a 
vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí 
postižených v důsledku znečištění ovzduší. 

  

Čl. 13.2. 2. Varovné prahové hodnoty pro koncentrace oxidu siřičitého a oxidu 
dusičitého ve vnějším ovzduší jsou stanoveny v oddíle A přílohy XII. 

201/2012 § 10 odst. 1  
 
 

(1) Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy 
úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 
nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot 
uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v 
této příloze. 

PT  

  201/2012 
ve znění 
369/2016 

Příloha č. 6 
 

Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení   

Čl. 14.1. Kritické úrovně 
1. Členské státy zajistí dodržování kritických úrovní uvedených v 
příloze XIII posuzovaných podle oddílu A přílohy III. 

201/2012 § 2 písm. k)  
 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 
k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto 
zákonem, 
 

PT  

  201/2012 § 3 odst. 1 (1) Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení jsou uvedeny v   
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ve znění 
172/2018 

příloze č. 1 k tomuto zákonu. Imisní limity jsou závazné pro orgány 
ochrany ovzduší při výkonu jejich působnosti podle tohoto zákona. 

  201/2012 Příloha č. 1, 
bod 2 
 

Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok 
2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 

  

Čl. 14.2. 2. Pokud je jediným zdrojem informací pro posuzování kvality ovzduší 
stacionární měření, nesmí být počet míst odběru vzorků menší než 
minimální počet uvedený v oddíle C přílohy V. Pokud jsou tyto 
informace doplňovány orientačním měřením nebo modelováním, může 
být minimální počet míst odběru vzorků snížen až o 50 %, je-li možné 
posuzované koncentrace příslušné znečišťující látky stanovit v souladu s 
cíli v oblasti kvality údajů uvedenými v oddíle A přílohy I. 

330/2012 Příloha č. 3, 
část A, bod 
1.2. 
 

1.2. Měřicí lokality zaměřené na ochranu ekosystémů a vegetace 
Měřicí lokality zaměřené na ochranu vegetace se vybírají ve vzdálenosti 
více než 20 km od aglomerací nebo více než 5 km od jiných zastavěných 
oblastí, stacionárních zdrojů nebo dálnic nebo hlavních silnic s 
dopravním zatížením větším než 50 000 vozidel za den. Měřicí lokalita 
je vybrána tak, aby naměřené úrovně znečištění ovzduší byly 
reprezentativní pro území o rozloze nejméně 1 000 km2. 

PT 4 

  330/2012 
ve znění 
83/2017 

Příloha č. 1  Cíle pro kvalitu údajů získaných posuzováním úrovně znečištění   

Čl. 15.1. Celostátní cíl snížení expozice PM2,5 pro ochranu lidského zdraví 
1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která nevyžadují 
neúměrné náklady, ke snížení expozice PM2,5 s cílem dosáhnout 
celostátního cíle snížení expozice stanoveného v oddíle B přílohy XIV 
ve lhůtě v něm uvedené. 

201/2012 
ve znění 
172/2018 
 

§ 8 
 
 

 
 
(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 schvaluje vláda. 
Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 

PT  

  201/2012 
ve znění 
172/2018 

Příloha č. 12 
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 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBJ2E6G3X)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  Vyhláška_330_MPŘ_ST.doc0807      str. 17 z 56   

Celex: 32008L0050 Lhůta pro implementaci 11. 6. 2010 Úřední věstník                     L 152 2008 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Eva Šalplachtová , 8.11.2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší 

pro Evropu 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 8.11.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

(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 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, zvažovaná opatření k dosažení 
národních závazků ke snížení emisí včetně vyhodnocení jejich přínosu, 
přičemž u opatření ke snížení emisí PM2,5 budou prioritně snižovány 
emise 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. 

 
  201/2012 § 41 odst. 2 (2) Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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Čl. 15.2. 2. Členské státy zajistí, aby ukazatel průměrné expozice pro rok 2015 
stanovený v souladu s oddílem A přílohy XIV nepřekročil maximální 
expoziční koncentraci stanovenou v oddíle C uvedené přílohy. 

201/2012 
ve znění 
172/2018 
 

§ 8 
 
 

 
(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 schvaluje vláda. 
Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 
 

PT  

  201/2012 
ve znění 
172/2018 
 

Příloha č. 12 
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 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 úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které 
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Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

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 
emise 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. 

 
  201/2012 

 
§ 41 odst. 2 (2) Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  

Čl. 15.3. 3. Průměrný ukazatel expozice pro PM2,5 se posuzuje v souladu s 
oddílem A přílohy XIV. 

201/2012 
ve znění 
172/2018 
 

§ 8  
(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 schvaluje vláda. 
Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 
 

PT  
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Ustanovení (článek,odst., 
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  201/2012 
ve znění 
172/2018 
 

Příloha č. 12 
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 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 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 
emise černého uhlíku, 

e) způsob zajištění souladu s jinými sektorovými politikami a 
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Poznámka 
 

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. 

 
  201/2012  § 41 odst. 2 (2) Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  

Čl. 15.4. 4. Každý členský stát zajistí v souladu s přílohou III, aby rozmístění a 
počet míst odběru vzorků, na nichž je založen průměrný ukazatel 
expozice pro PM2,5, náležitě odrážely celkovou expozici obyvatelstva. 
Počet míst odběru vzorků nesmí být nižší než počet stanovený na 
základě oddílu B přílohy V. 

330/2012 
 

Příloha č. 2, 
část A, bod 
1 
vysvětlivka 
č. 3 

3) V aglomeracích a dalších městských oblastech s počtem obyvatel 
vyšším než 100 000 se zřídí alespoň jedna měřicí lokalita na milion 
obyvatel pro stacionární měření částic PM2,5. Tato místa odběru vzorků 
mohou být totožná s místy odběru vzorků podle oddílu A. 

PT 
 

 

Čl. 16.1. Cílové hodnoty a mezní hodnoty PM2,5 pro ochranu lidského zdraví 
1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která nevyžadují 
neúměrné náklady s cílem zajistit, aby koncentrace PM2,5 ve vnějším 
ovzduší nepřekračovaly cílovou hodnotu stanovenou v oddíle D přílohy 
XIV, a to ode dne v něm uvedeného. 

201/2012 
ve znění 
369/2016 
 

Příloha č. 1 
část 1 

1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet 
jejich překročení 
 
 

PT  

Čl. 16.2. 2. Členské státy zajistí, aby koncentrace PM2,5 ve vnějším ovzduší v 
žádné části jejich zón a aglomerací nepřekračovaly mezní hodnotu 
stanovenou v oddíle E přílohy XIV, a to ode dne v něm uvedeného. 
Splnění tohoto požadavku se posuzuje podle přílohy III. 

201/2012 
ve znění 
172/2018 

§ 8  
(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 schvaluje vláda. 
Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 
 

PT  
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  201/2012 
ve znění 
172/2018 

Příloha č. 12 
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 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 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 
emise černého uhlíku, 

e) způsob zajištění souladu s jinými sektorovými politikami a 
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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. 

 
  201/2012 § 41 odst. 2 (2) Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  

  201/2012 
ve znění 
369/2016 

Příloha č. 1 
část 1 

1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet 
jejich překročení 

  

Čl. 16.3. 3. Mez tolerance stanovená v oddíle E přílohy XIV se použije v souladu 
s čl. 23 odst. 1. 

   NT 4 

Čl. 17.1. Požadavky v případě zón a aglomerací, v nichž koncentrace ozonu 
překračují cílové hodnoty a dlouhodobé cíle 
1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která nevyžadují 
neúměrné náklady, k zajištění toho, aby bylo dosaženo cílových hodnot 
a dlouhodobých cílů. 

201/2012 
ve znění 
172/2018 

§ 8 
 

 
 
(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 schvaluje vláda. 
Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 
 

PT  

  201/2012 
ve znění 
172/2018 

Příloha č. 12  
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 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

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 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, zvažovaná opatření k dosažení 
národních závazků ke snížení emisí včetně vyhodnocení jejich přínosu, 
přičemž u opatření ke snížení emisí PM2,5 budou prioritně snižovány 
emise 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, 
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pro Evropu 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

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. 

 
  201/2012 § 41 odst. 2 (2) Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  

  201/2012 
ve znění  
87/2014 
 

§ 12 odst. 1  
 
(1) Při vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu 
podle § 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad 
obce s rozšířenou působností z programů zlepšování kvality ovzduší a z 
úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní 
limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě 
znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 
přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním znečištění přihlíží. 

  

Čl. 17.2. 2. V případě zón a aglomerací, v nichž je překročena cílová hodnota, 
zajistí členské státy, aby byl proveden program připravený podle článku 
6 směrnice 2001/81/ES a případně plán kvality ovzduší za účelem 
dosažení cílových hodnot, s výjimkou případů, kdy jich nelze dosáhnout 
prostřednictvím opatření, která nevyžadují neúměrné náklady, a to ode 
dne uvedeného v oddíle B přílohy VII této směrnice. 

201/2012 
ve znění 
172/2018 
 
 
 

§ 8 
 

 
 
(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 schvaluje vláda. 
Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 
 

PT  

  201/2012 
ve znění 
172/2018 
 

Příloha č. 12 
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 
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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 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, zvažovaná opatření k dosažení 
národních závazků ke snížení emisí včetně vyhodnocení jejich přínosu, 
přičemž u opatření ke snížení emisí PM2,5 budou prioritně snižovány 
emise 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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Poznámka 
 

 

  201/2012 § 41 odst. 2 (2) Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 

  

  201/2012 
ve znění  
87/2014 

§ 12 odst. 1  
(1) Při vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu 
podle § 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad 
obce s rozšířenou působností z programů zlepšování kvality ovzduší a z 
úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní 
limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě 
znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 
přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním znečištění přihlíží. 

  

Čl. 17.3. 3. V zónách a aglomeracích, v nichž jsou úrovně ozonu ve vnějším 
ovzduší vyšší než dlouhodobé cíle, ale nižší než nebo stejně vysoké jako 
cílové hodnoty, členské státy připraví a provedou nákladově efektivní 
opatření za účelem dosažení dlouhodobých cílů. Tato opatření jsou 
přinejmenším v souladu se všemi plány kvality ovzduší a s programem 
podle odstavce 2. 

201/2012 
ve znění  
172/2018 

§ 8 
 

 
(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 schvaluje vláda. 
Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 
 

PT  

  201/2012 
ve znění 
172/2018 

Příloha č. 12 
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); 
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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 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, zvažovaná opatření k dosažení 
národních závazků ke snížení emisí včetně vyhodnocení jejich přínosu, 
přičemž u opatření ke snížení emisí PM2,5 budou prioritně snižovány 
emise 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. 

 
  201/2012 § 41 odst. 2 (2) Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  

  201/2012 
ve znění 
87/2014 

§ 12 odst. 1 (1) Při vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu 
podle § 11 odst. 1 a 2 vychází ministerstvo a krajský úřad z programů 
zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, 
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které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto 
zákonu. V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit 
v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním znečištění 
přihlíží. 

Čl. 18 Požadavky v případě zón a aglomerací, v nichž koncentrace ozonu 
splňují dlouhodobé cíle 
V zónách a aglomeracích, v nichž úrovně ozonu splňují dlouhodobé cíle, 
členské státy, pokud to okolnosti včetně přeshraniční povahy znečištění 
ozonem a meteorologických podmínek dovolují, udržují tyto úrovně pod 
dlouhodobými cíli a prostřednictvím přiměřených opatření zachovávají 
co nejlepší kvalitu ovzduší slučitelnou s udržitelným rozvojem a s 
vysokou úrovní ochrany životního prostředí a lidského zdraví. 

   NT 5 

Čl. 19 Opatření požadovaná v případě překročení informativních nebo 
varovných prahových hodnot 
Dojde-li k překročení informativní prahové hodnoty nebo jakékoli 
varovné prahové hodnoty uvedené v příloze XII, přijmou členské státy 
nezbytná opatření k informování veřejnosti prostřednictvím rozhlasu, 
televize, tisku nebo internetu. 
Členské státy rovněž zasílají Komisi předběžné informace o naměřených 
úrovních a délce trvání období, během nichž byla varovná nebo 
informativní prahová hodnota překročena. 

201/2012  
ve znění 
369/2016 

§ 30 odst. 2 
 
 
 

(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. 

PT  

  201/2012 § 30, odst. 3 
 
 

(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. 

  

Čl. 20.1. Přispívání přírodních zdrojů 
1. Členské státy zasílají Komisi za daný rok seznamy zón a aglomerací, 
v nichž jsou překročení mezních hodnot u dané znečišťující látky 
způsobena přírodními zdroji. Členské státy poskytují informace o 
koncentracích a zdrojích a důkazy o tom, že překročení lze připsat 
přírodním zdrojům. 

201/2012 § 30, odst. 3 
 

(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. 

PT 1 

Čl. 20.2. 2. V případě, že je Komise informována o překročení, jež lze přičíst 
přírodním zdrojům podle odstavce 1, nepovažuje se toto překročení za 
překročení pro účely této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 20.3. 3. Komise do 11. června 2010 zveřejní pokyny pro prokazování a 
odečítání překročení, která lze připsat přírodním zdrojům. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 21.1. Překročení, jež lze připsat zimnímu posypu silnic pískem nebo solí 
1. Členské státy mohou vymezit zóny nebo aglomerace, v nichž jsou 

   NT 6 
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mezní hodnoty PM10 ve vnějším ovzduší překročeny v důsledku 
resuspenzí částic ze zimního posypu silnic pískem nebo solí. 

Čl. 21.2. 2. Členské státy zašlou Komisi seznam všech takových zón a aglomerací 
spolu s informacemi o koncentracích PM10 a jejich zdrojích. 

   NT 6 

Čl. 21.3. 3. Při informování Komise podle článku 27 členské státy poskytnou 
nezbytné důkazy, jimiž prokáží, že všechna překročení nastala v 
důsledku těchto resuspendovaných částic a že byla přijata přiměřená 
opatření na snížení těchto koncentrací. 

   NT 6 

Čl. 21.4. 4. Aniž je dotčen článek 20, musí členské státy v případě zón a 
aglomerací podle odstavce 1 tohoto článku vypracovat plán kvality 
ovzduší stanovené v článku 23 pouze tehdy, pokud lze překročení 
připsat jiným zdrojům PM10 než zimnímu posypu silnic pískem nebo 
solí. 

   NT 6 

Čl. 21.5. 5. Komise zveřejní pokyny pro určování příspěvků vznikajících 
resuspenzí částic ze zimního posypu silnic pískem nebo solí do 11. 
června 2010. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 22.1. Prodloužení lhůt pro dosažení některých mezních hodnot a zproštění 
povinnosti tyto mezní hodnoty uplatňovat 
1. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci nelze splnit mezní hodnoty pro 
oxid dusičitý nebo benzen v rámci lhůt stanovených v příloze XI, může 
členský stát tyto lhůty pro konkrétní zónu nebo aglomeraci prodloužit 
nejvýše o pět let, a to za podmínky, že pro zónu nebo aglomeraci, na niž 
by se prodloužení vztahovalo, se v souladu s článkem 23 vypracuje plán 
kvality ovzduší; tento plán kvality ovzduší se doplní informacemi 
uvedenými v oddíle B přílohy XV v souvislosti s danými znečišťujícími 
látkami a ukazuje, jak bude dosaženo cíle dodržování mezních hodnot 
před uplynutím nové lhůty. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT 7 

Čl. 22.2. 2. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci nelze mezní hodnoty pro PM10 
uvedené v příloze XI dodržet v důsledku specifických rozptylových 
vlastností lokality, nepříznivých klimatických podmínek nebo 
přeshraničního příspěvku, je členský stát zproštěn povinnosti uplatňovat 
tyto mezní hodnoty do 11. června 2011, pokud jsou splněny podmínky 
stanovené v odstavci 1 a pokud členský stát prokáže, že na celostátní, 
regionální a místní úrovni byla přijata veškerá náležitá opatření nutná k 
dodržení lhůt. 

   NT 7 

Čl. 22.3. 3. Pokud členský stát použije odstavec 1 nebo 2, zajistí, aby mezní 
hodnota nebyla u žádné znečišťující látky překročena o více než o 
maximální mez tolerance uvedenou v příloze XI pro každou příslušnou 
znečišťující látku. 

   NT 7 

Čl. 22.4. 4. Členské státy oznámí Komisi, kde lze podle jejich názoru použít 
odstavec 1 nebo 2, a oznámí plán kvality ovzduší uvedený v odstavci 1 
včetně všech příslušných informací nezbytných k tomu, aby Komise 
mohla posoudit, zda jsou či nejsou splněny příslušné podmínky. V rámci 
posuzování Komise zohlední odhadované účinky opatření, která byla 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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přijata členskými státy, na kvalitu vnějšího ovzduší v členských státech 
v současnosti i v budoucnosti, jakož i odhadované účinky stávajících i 
plánovaných opatření na úrovni Společenství, která Komise navrhne, na 
kvalitu vnějšího ovzduší. 
Pokud do devíti měsíců od obdržení tohoto oznámení Komise nevznese 
žádné námitky, považují se příslušné podmínky pro použití odstavce 1 
nebo 2 za splněné. 
Pokud jsou námitky vzneseny, může Komise členské státy požádat, aby 
plány kvality ovzduší upravily nebo předložily nové. 
 

Čl. 23.1. KAPITOLA IV 
PLÁNY 
Článek 23 
Plány kvality ovzduší 
1. Pokud v daných zónách nebo aglomeracích překračují úrovně 
znečišťujících látek ve vnějším ovzduší jakoukoli mezní hodnotu nebo 
cílovou hodnotu, a v každém případě navíc i jakoukoliv příslušnou mez 
tolerance, členské státy zajistí, aby byly pro tyto zóny nebo aglomerace 
vypracovány plány kvality ovzduší za účelem dosažení příslušné mezní 
nebo cílové hodnoty uvedené v přílohách XI a XIV. 
V případě překročení mezních hodnot, u nichž již uplynula lhůta, od 
které je třeba hodnoty dodržovat, stanoví plány kvality ovzduší náležitá 
opatření, aby bylo období překročení co možná nejkratší. Plány kvality 
ovzduší mohou navíc zahrnovat zvláštní opatření zaměřená na ochranu 
citlivých skupin obyvatelstva, včetně dětí. 
Tyto plány kvality ovzduší obsahují alespoň informace uvedené v oddíle 
A přílohy XV a mohou zahrnovat opatření podle článku 24. Tyto plány 
se Komisi sdělí neprodleně a nejpozději dva roky po skončení roku, v 
němž bylo zaznamenáno první překročení. 
Pokud je třeba připravit nebo provést plány kvality ovzduší pro více 
znečišťujících látek, členské státy případně připraví a provedou 
integrované plány kvality ovzduší týkající se všech příslušných 
znečišťujících látek. 

201/2012 
ve znění 
172/2018 

§9 odst. 1 
 
 

 
 

(1) V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit 
stanovený v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo v 
případě, že je v zóně nebo aglomeraci imisní limit stanovený v této 
příloze v bodu 1 překročen vícekrát, než je zde stanovený maximální 
počet překročení, zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným 
krajským úřadem nebo obecním úřadem a s příslušným krajem nebo 
obcí v samostatné působnosti do 18 měsíců od konce kalendářního roku, 
ve kterém došlo k překročení imisního limitu, pro danou zónu nebo 
aglomeraci program zlepšování kvality ovzduší. Program zlepšování 
kvality ovzduší schvaluje ministerstvo a vyhlašuje ho ve Věstníku 
Ministerstva životního prostředí. 

 

PT  

  201/2012 §9 odst. 2 
 (2) Požadavky na obsah programu zlepšování kvality ovzduší jsou 

uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Při zpracování programu 
zlepšování kvality ovzduší ministerstvo přijme taková opatření, aby 
imisního limitu bylo dosaženo co nejdříve. 

 

  

  201/2012 §9 odst. 3 
 (3) Emisní stropy stanovené v programu zlepšování kvality ovzduší 

zohlední krajský úřad v podmínkách povolení provozu podle § 11 odst. 
2 písm. d) a ministerstvo v podmínkách závazného stanoviska podle § 
11 odst. 1 písm. b). 
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  201/2012 

ve znění 
172/2018 

§9 odst. 4 
 (4) Obec a kraj provádějí opatření, která jim byla uložena v příslušném 

programu zlepšování kvality ovzduší, v rámci svých možností tak, aby 
bylo imisního limitu dosaženo co nejdříve. Pro tyto účely vypracuje tato 
obec a kraj do 12 měsíců ode dne vyhlášení příslušného programu 
zlepšování kvality ovzduší ve Věstníku Ministerstva životního prostředí 
v návaznosti na tento program svůj časový plán provádění opatření, 
který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kraj poskytne 
obci potřebnou součinnost při zpracování časového plánu za účelem 
zajištění jeho souladu s časovým plánem kraje. 

 

  

  201/2012 
ve znění 
172/2018 

§9 odst. 5 
 (5) Ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo 

obecním úřadem a s příslušným krajem nebo obcí v samostatné 
působnosti aktualizuje program zlepšování kvality ovzduší podle 
potřeby, nejméně však jednou za 4 roky. 

  

  201/2012 
ve znění 
172/2018  

Příloha č. 5 Obsah programu zlepšování kvality ovzduší   

Čl. 23.2. 2. Členské státy v proveditelném rozsahu zajistí soulad s jinými plány 
vyžadovanými podle směrnice 2001/80/ES, směrnice 2001/81/ES nebo 
směrnice 2002/49/ES za účelem splnění příslušných cílů v oblasti 
životního prostředí. 

201/2012 
ve znění 
172/2018 

§ 8   
 
 

 
 

(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 schvaluje vláda. 
Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
tomuto zákonu. 

(2) Ministerstvo národní program zpracuje a oznámí Evropské komisi 
nejméně jednou za 4 roky. Aniž je tato povinnost dotčena, ministerstvo 
aktualizuje nástroje a opatření obsažené v národním programu do 18 
měsíců od předložení nejnovější národní emisní inventury nebo národní 
emisní projekce Evropské komisi v případě, že podle předložených 
údajů nebyly splněny národní závazky ke snížení emisí nebo existuje 
riziko jejich nedodržení. 

 
 

PT  

Čl. 24.1. Krátkodobé akční plány 
1. Pokud v dané zóně nebo aglomeraci existuje riziko, že úrovně 
znečišťujících látek překročí jednu nebo více varovných prahových 
hodnot uvedených v příloze XII, vypracují členské státy akční plány 
uvádějící opatření, jež mají být v krátkodobém horizontu přijata za 

201/2012 
ve znění 
369/2016  

§ 10 (1) Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy 
úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 
nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot 
uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v 
této příloze. 

PT  
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Poznámka 
 

účelem snížení rizika nebo doby trvání tohoto překročení. Pokud riziko 
platí pro jednu nebo více mezních hodnot nebo cílových hodnot 
uvedených v přílohách VII, XI a XIV, mohou členské státy případně 
vypracovat tyto krátkodobé akční plány. 
Pokud však existuje riziko, že bude překročena varovná prahová 
hodnota pro ozon uvedená v oddíle B přílohy XII, vypracují členské 
státy tyto krátkodobé akční plány, pouze pokud podle jejich názoru 
existuje s ohledem na vnitrostátní zeměpisné, meteorologické a 
hospodářské podmínky významná možnost, že sníží riziko, zkrátí dobu 
trvání nebo sníží závažnost tohoto překročení. Při přípravě tohoto 
krátkodobého akčního plánu zohlední členské státy rozhodnutí 
2004/279/ES. 

(2) Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo 
neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. 
Současně neprodleně informuje inspekci a dotčené krajské a obecní 
úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly 
uloženy zvláštní podmínky provozu podle odstavce 3. 
(3) Pro případy překročení regulační prahové hodnoty podle přílohy č. 6 
k tomuto zákonu stanovuje krajský úřad zvláštní podmínky provozu 
podle § 12 odst. 4 písm. g) pro stacionární zdroje, které v dané lokalitě 
významně přispívají k úrovni znečištění. Krajský úřad informuje 
ministerstvo bez zbytečného odkladu o aktuálním výčtu těchto zdrojů. 
(4) Je-li to třeba, vydá obec pro případy vzniku smogové situace 
regulační řád. Regulační řád obsahuje opatření na omezení provozu 
silničních motorových vozidel. Regulační řád se nevydá, je-li zřejmé, že 
omezení provozu vozidel v obci nemůže přispět ke snížení úrovně 
znečištění. Regulační řád vydává obec formou nařízení5) a zároveň o 
jeho vydání informuje ministerstvo. Odbornou pomoc při zpracování 
regulačních řádů poskytuje obcím ministerstvo. 
(5) V případě, že je pro dané území stanovena nízkoemisní zóna podle § 
14, jsou opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel pro 
případ vzniku smogové situace stanovena jako zvláštní podmínky v 
rámci stanovení nízkoemisní zóny. 
(6) Osoba, která provozuje televizní nebo rozhlasové vysílání, je 
povinna bez nároku na úhradu nákladů neprodleně a bez úprav obsahu a 
smyslu zveřejnit jí poskytnuté informace o riziku vzniku nebo o vzniku 
smogové situace a o jejím ukončení, a to na základě žádosti 
ministerstva. 

Čl. 24.2. 2. Krátkodobé akční plány uvedené v odstavci 1 mohou v konkrétních 
případech stanovit účinná opatření pro regulaci a případně i pozastavení 
činností, které přispívají k riziku překročení příslušných mezních či 
cílových hodnot nebo varovné prahové hodnoty. Tyto akční plány 
mohou zahrnovat opatření týkající se provozu motorových vozidel, 
stavebních prací, lodí v kotvištích a využívání průmyslových zařízení 
nebo výrobků a vytápění domácností. V rámci těchto plánů lze rovněž 
zvážit zvláštní kroky zaměřené na ochranu citlivých skupin 
obyvatelstva, včetně dětí. 

201/2012 
ve znění 
369/2016  

§ 10, odst. 3,  
4 a 5 

(3) Pro případy překročení regulační prahové hodnoty podle přílohy č. 6 
k tomuto zákonu stanovuje krajský úřad zvláštní podmínky provozu 
podle § 12 odst. 4 písm. g) pro stacionární zdroje, které v dané lokalitě 
významně přispívají k úrovni znečištění. Krajský úřad informuje 
ministerstvo bez zbytečného odkladu o aktuálním výčtu těchto zdrojů. 
(4) Je-li to třeba, vydá obec pro případy vzniku smogové situace 
regulační řád. Regulační řád obsahuje opatření na omezení provozu 
silničních motorových vozidel. Regulační řád se nevydá, je-li zřejmé, že 
omezení provozu vozidel v obci nemůže přispět ke snížení úrovně 
znečištění. Regulační řád vydává obec formou nařízení5) a zároveň o 
jeho vydání informuje ministerstvo. Odbornou pomoc při zpracování 
regulačních řádů poskytuje obcím ministerstvo. 
(5) V případě, že je pro dané území stanovena nízkoemisní zóna podle § 
14, jsou opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel pro 
případ vzniku smogové situace stanovena jako zvláštní podmínky v 
rámci stanovení nízkoemisní zóny. 

PT  

Čl. 24.3. 3. Pokud členské státy vypracují krátkodobý akční plán, zpřístupní 
veřejnosti a příslušným organizacím, jako jsou organizace zaměřené na 

201/2012  § 30 odst. 1 
písm. d) 

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

PT  
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životní prostředí, organizace spotřebitelů, organizace zastupující zájmy 
citlivých skupin obyvatelstva, jiné významné subjekty zaměřené na 
zdravotní péči a zainteresované odvětvové svazy, jak výsledky svých 
výzkumů ohledně proveditelnosti a obsah konkrétních krátkodobých 
akčních plánů, tak i informace o provádění těchto plánů. 

d) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 
zejména v rámci programů zlepšování kvality ovzduší a regulačních 
řádů, 
 

  201/2012 § 12 odst. 4 
písm. g 

(4) Povolení provozu obsahuje závazné podmínky pro provoz 
stacionárního zdroje, kterými jsou 
 
g) zvláštní podmínky provozu při překročení regulační prahové hodnoty 
u stacionárního zdroje podle § 10 odst. 3, 

  

Čl. 24.4. 4. Komise poprvé do 11. června 2010 a poté v pravidelných intervalech 
zveřejňuje příklady osvědčených postupů pro vypracovávání 
krátkodobých akčních plánů, včetně příkladů osvědčených postupů na 
ochranu citlivých skupin obyvatelstva, včetně dětí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 25.1. Znečištění ovzduší přesahující hranice států 
1. Pokud je překročena jakákoli varovná prahová hodnota, mezní nebo 
cílová hodnota a navíc jakákoli příslušná mez tolerance nebo 
dlouhodobý cíl v důsledku významného přenosu látek znečišťujících 
ovzduší nebo jejich prekurzorů přes hranice státu, dotyčné členské státy 
spolupracují a případně navrhnou společné činnosti, jako například 
přípravu společných nebo koordinovaných plánů kvality ovzduší podle 
článku 23, s cílem odstranit tato překročení uplatněním vhodných, ale 
přiměřených opatření. 

201/2012 
ve znění 
369/2016 
225/2017 
172/2018 

§ 27 odst. 4 Ministerstvo spolupracuje v oblasti ochrany ovzduší s příslušnými 
orgány sousedních států, vykonává působnost ústředního správního 
úřadu, řídí výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší a rozhoduje o 
odvolání proti rozhodnutím vydaným inspekcí a krajskými úřady. 

PT  

Čl. 25.2. 2. Komise se vyzývá k účasti a pomoci při veškeré spolupráci podle 
odstavce 1. Komise vezme v úvahu zprávy vypracované podle článku 9 
směrnice 2001/81/ES a případně zváží, zda je na úrovni Společenství 
zapotřebí přijmout další opatření s cílem omezit emise prekurzorů, které 
přeshraniční znečištění způsobily. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 25.3. 3. Členské státy, pokud je to vhodné podle článku 24, připraví a 
provedou společné krátkodobé akční plány vztahující se na sousedící 
zóny v jiných členských státech. Členské státy zajistí, aby sousedící 
zóny v jiných členských státech, které vypracovaly krátkodobé akční 
plány, obdržely veškeré potřebné informace.  

201/2012 
ve znění 
369/2016 
225/2017 
172/2018 

§ 27 odst. 4 Ministerstvo spolupracuje v oblasti ochrany ovzduší s příslušnými 
orgány sousedních států, vykonává působnost ústředního správního 
úřadu, řídí výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší a rozhoduje o 
odvolání proti rozhodnutím vydaným inspekcí a krajskými úřady. 

  

Čl. 25.4. 4. Pokud jsou informativní a varovné prahové hodnoty překročeny v 
zónách nebo aglomeracích v blízkosti státních hranic, jsou co nejdříve 
informovány příslušné orgány dotyčných sousedících členských států. 
Tyto informace se rovněž zpřístupní veřejnosti. 

201/2012 §5 odst. 1 (1) Za účelem vyhodnocení úrovně znečištění ministerstvo zajišťuje 
posuzování úrovně znečištění a porovnání výsledné úrovně znečištění s 
imisními limity stanovenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

PT 3 

  201/2012 
ve znění 
369/2016 

§ 30 odst. 2 (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. 
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  53/1999 
(Dvoustra
nná 
smlouva 
se SRN) 

Čl. 5, bod 1 Smluvní strany se budou co nejdříve informovat o průmyslových 
haváriích a ostatních mimořádných případech znečištění životního 
prostředí, pokud existuje obava, že tato znečištění představují nebezpečí 
ohrožení člověka nebo životního prostředí na výsostném území druhé 
smluvní strany. 

  

  44/1999 
(Dvoustra
nná 
smlouva s 
Polskem) 

Čl. 5, bod 1 1. Smluvní strany se budou informovat o případech mimořádného 
znečištění životního prostředí, pokud budou existovat opodstatněné 
obavy, že toto znečištění může mít škodlivé účinky na životní prostředí 
na území státu druhé smluvní strany. 

  

Čl. 25.5. 5. Při přípravě plánů uvedených v odstavcích 1 a 3 a při informování 
veřejnosti podle odstavce 4 členské státy případně usilují o spolupráci se 
třetími zeměmi, a zejména s kandidátskými zeměmi. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 26.1. KAPITOLA V 
INFORMOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ ZPRÁV 
Článek 26 
Informování veřejnosti 
1. Členské státy zajistí, aby byla veřejnost i příslušné organizace, jako 
jsou organizace zaměřené na životní prostředí, spotřebitelské 
organizace, organizace zastupující zájmy citlivých skupin obyvatelstva, 
jiné příslušné subjekty zaměřené na zdravotní péči a příslušné odvětvové 
svazy, řádně a včas informovány o těchto skutečnostech: 
a) kvalitě vnějšího ovzduší v souladu s přílohou XVI; 
b) veškerých rozhodnutích o prodloužení podle čl. 22 odst. 1; 
c) veškerých výjimkách podle čl. 22 odst. 2; 
d) plánech kvality ovzduší stanovených v čl. 22 odst. 1 a v článku 23 a o 
programech uvedených v čl. 17 odst. 2. 
Informace se zpřístupňují zdarma prostřednictvím jakéhokoli snadno 
přístupného sdělovacího prostředku, včetně internetu nebo jiných 
vhodných telekomunikačních prostředků, a zohledňují ustanovení 
směrnice 2007/2/ES. 

201/2012 
ve znění 
172/2018 

§30 odst. 1 
 
 
 

(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, 
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. 

PT  

  201/2012 
ve znění 
369/2016  

§ 30 odst. 2 (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. 

  

  330/2012 
ve znění 
83/2017   

§ 4 Rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění 
(1) Veřejnost musí být příslušnými orgány ochrany ovzduší informována 
o překročení zákonem stanovených imisních limitů a jeho účincích na 
zdraví lidí nebo na ekosystémy a vegetaci. Informace o úrovni znečištění 
poskytované veřejnosti se uvádějí jako průměrná hodnota za příslušnou 
dobu průměrování uvedenou v příloze č. 1 zákona. 
(2) Informace o úrovních znečištění oxidem siřičitým, oxidem 
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dusičitým, částicemi PM10, PM2,5, troposférickým ozonem a oxidem 
uhelnatým se aktualizují každou hodinu. Informace o úrovních 
znečištění olovem a benzenem, uváděné jako průměrné hodnoty za 
posledních 12 měsíců, se aktualizují jednou za 3 měsíce. 

  330/2012 § 5 Rozsah informací poskytovaných veřejnosti při vzniku smogových 
situací  
(1) Při vzniku smogové situace poskytuje ministerstvo veřejnosti podle § 
30 odst. 2 zákona informace o 
a) zjištěném překročení prahových hodnot dle přílohy č. 6 zákona, 
oblasti výskytu smogové situace, druhu překročené prahové hodnoty, 
začátku a době trvání daného překročení, nejvyšší hodinové a denní 
koncentraci a v případě troposférického ozonu navíc i o nejvyšším 
osmihodinovém průměru, 
b) předpovědi pro následující období, zejména očekávané změny úrovně 
znečištění a důvody těchto změn, 
c) ohrožených skupinách obyvatelstva, jako jsou děti, starší lidé nebo 
nemocní, možných účincích na zdraví, doporučených preventivních 
opatřeních, která mají dotyční obyvatelé učinit, a odkaz na zdroje 
dalších podrobných informací. 
(2) Při vzniku smogové situace poskytují krajské úřady veřejnosti podle 
§ 30 odst. 2 zákona informace o 
a) skutečnostech uvedených v odstavci 1, a to na základě podkladů 
poskytnutých ministerstvem nebo jím zřízenou právnickou osobou, 
b) výčtu zdrojů, kterým byly stanoveny zvláštní podmínky provozu pro 
případ překročení regulačních prahových hodnot podle § 12 odst. 4 
písm. g) zákona, 
c) doporučených opatřeních v oblasti dopravy a stacionárních zdrojů 
neuvedených v písmenu b). 

  

Čl. 26.2. 2. Členské státy zpřístupní veřejnosti výroční zprávy týkající se všech 
znečišťujících látek, na které se vztahuje tato směrnice. 
Tyto zprávy obsahují přehled úrovní překračujících mezní hodnoty, 
cílové hodnoty, dlouhodobé cíle, informativní prahové hodnoty a 
varovné prahové hodnoty za příslušná průměrovaná období. Tyto 
informace doprovází stručné posouzení účinků těchto překročení. 
Zprávy mohou případně obsahovat další informace a posouzení týkající 
se ochrany lesů, jakož i informace o dalších znečišťujících látkách, 
jejichž monitorování stanoví tato směrnice, jako jsou mimo jiné vybrané 
neregulované prekurzory ozonu uvedené v oddíle B přílohy X. 

201/2012 
ve znění 
172/2018  

§ 7 odst. 1 a 
2 

Informační systém kvality ovzduší 
(1) Výsledky posuzování a vyhodnocení úrovní znečištění vede 
ministerstvo v informačním systému kvality ovzduší. Součástí 
informačního systému kvality ovzduší je 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. 
(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. 
Ministerstvo každý rok zveřejní zprávu o ochraně ovzduší zpracovanou 
na základě dat z informačního systému kvality ovzduší. 
  
 

PT 8 
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Čl. 26.3. 3. Členské státy informují veřejnost o příslušných orgánech a subjektech 
jmenovaných v souvislosti s úkoly uvedenými v článku 3. 

201/2012 
ve znění 
172/2018 

§ 30 odst. 1 (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, 
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. 

PT 3 

Čl. 27.1. Předávání informací a zpráv 
1. Členské státy zajistí, aby byly informace o vnějším ovzduší 
poskytovány Komisi v požadovaných lhůtách určených prováděcími 
opatřeními uvedenými v čl. 28 odst. 2. 

201/2012 § 30 odst. 3 
 
 

(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. 

PT  

Čl. 27.2. 2. V každém případě se za zvláštním účelem posouzení dodržování 
mezních hodnot a kritických úrovní a dosahování cílových hodnot tyto 
informace do devíti měsíců po skončení každého roku zpřístupní 
Komisi, přičemž zahrnují: 
a) změny provedené v daném roce, pokud jde o seznam a vymezení zón 
a aglomerací uvedených v článku 4; 
b) seznam zón a aglomerací, v nichž je úroveň jedné nebo více 
znečišťujících látek vyšší než mezní hodnoty a případně mez tolerance 
nebo vyšší než cílové hodnoty nebo kritické úrovně, a pro tyto zóny a 
aglomerace 
i) zjištěné úrovně a případně datum a období, kdy byly tyto hodnoty 
zaznamenány, 
ii) případně posouzení hodnot, kterými přispívají ke zjištěným úrovním 
přírodní zdroje a resuspenze částic ze zimního posypu silnic pískem 
nebo solí, jak jsou ohlášeny Komisi podle článků 20 a 21. 

201/2012 § 30 odst. 3 
 
 

(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. 

PT  

Čl. 27.3. 3. Odstavce 1 a 2 se vztahují na informace shromažďované od druhého 
kalendářního roku po vstupu v platnost prováděcích opatření uvedených 
v čl. 28 odst. 2. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 28.1. Prováděcí opatření 
1. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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směrnice, totiž přílohy I až VI, VIII až X a přílohu XV, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 3. 
Změny však nesmějí přímo ani nepřímo upravovat 
a) mezní hodnoty, cíle snížení expozice, kritické úrovně, cílové hodnoty, 
informativní nebo varovné prahové hodnoty ani dlouhodobé cíle 
uvedené v příloze VII a v přílohách XI až XIV, ani 
b) data splnění jednotlivých parametrů uvedených v písmeni a).  

Čl. 28.2. 2. Komise určí regulativním postupem podle čl. 29 odst. 2 dodatečné 
informace, které mají členské státy zveřejnit podle článku 27, jakož i 
lhůty, v nichž budou tyto informace sdělovány. 
Komise rovněž určí regulativním postupem podle čl. 29 odst. 2 způsoby 
zefektivnění způsobu oznamování údajů a vzájemné výměny informací a 
údajů ze sítí a jednotlivých stanic pro měření znečištění vnějšího ovzduší 
v členských státech.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 28.3. 3. Komise vypracuje obecné pokyny pro dohody o zřizování společných 
měřicích stanic uvedených v čl. 6 odst. 5. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 28.4. 4. Komise zveřejní pokyny pro prokázání rovnocennosti podle oddílu B 
přílohy VI. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 29.1. KAPITOLA VI 
VÝBOR, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Výbor 
1. Komisi je nápomocen Výbor pro kvalitu vnějšího ovzduší.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 29.2. 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí č. 1999/468/ES je tři měsíce.  

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 29.3. 3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 
7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 30 Sankce 
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření 
nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. 
 

201/2012  §22 
 
 

Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje 
 
(1) V případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené tímto 
zákonem nebo povolením provozu, jsou inspekce nebo obecní úřad obce 
s rozšířenou působností oprávněny uložit provozovateli provést v 
přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy. Pokud provozovatel 
opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl, jsou 
inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněny 
vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje. K uložení 
nápravného opatření u fyzických osob je příslušný obecní úřad obce s 
rozšířenou působností. K uložení nápravného opatření u právnických 
osob a podnikajících fyzických osob v případě, že se jedná o stacionární 
zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná inspekce; v 
případě, že se nejedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k 
tomuto zákonu, je příslušná inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. 
  

PT  
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(2) V případě, že provozovatel provozuje stacionární zdroj uvedený v 
příloze č. 2 k tomuto zákonu bez povolení provozu, rozhodne inspekce o 
zastavení provozu tohoto zdroje. 
  
(3) Odvolání proti rozhodnutí o zastavení provozu podle odstavců 1 a 2 
nemá odkladný účinek. 
  
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce uloží podle 
potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele, který není 
původcem závadného stavu. Povinnosti plynoucí z opatření ke zjednání 
nápravy a rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje uložené 
provozovateli podle odstavců 1 a 2 přecházejí na jejich právní nástupce. 
  
(5) Rozhodnutí o uložení nápravného opatření zasílá inspekce bez 
zbytečného odkladu na vědomí příslušnému krajskému úřadu. 
 

  201/2012 
ve znění  
369/2016,
172/2018  

§ 23 Přestupky 
  
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
  
a) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než 
suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami, 
  
b) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 
a), neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj a činnosti 
nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu 
stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění v souladu s 
podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto 
zákonem, jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem nebo 
dodavatelem, 
  
c) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje přípustnou 
tmavost kouře podle § 17 odst. 1 písm. b), 
  
d) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 
c) spaluje ve stacionárním zdroji paliva neurčená výrobcem 
stacionárního zdroje, 
  
e) jako provozovatel stacionárního zdroje nepředloží příslušnému 
orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1 písm. 
d), 
  
f) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 5 
spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném 
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příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly 
nebo proplástky, 
  
g) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 
g) provozuje stacionární zdroj nesplňující požadavky podle přílohy č. 11 
k tomuto zákonu, 
  
h) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 
h) neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto 
spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly, 
  
i) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16 odst. 8 používá k pohonu 
plavidla paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovených 
prováděcím právním předpisem, 
  
j) jako vlastník nebo uživatel prostor, v nichž je provozován spalovací 
stacionární zdroj, v rozporu s § 17 odst. 2 neumožní kontrolujícímu 
přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství nebo 
používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle 
tohoto zákona, nebo 
  
k) v rozporu s § 18 odst. 4 používá výrobky pro opravy nátěru silničních 
vozidel, barvy nebo laky uvedené v prováděcím právním předpisu, ve 
kterých obsah organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin 
přesahuje limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem. 
  
 (2) Za přestupek lze uložit pokutu  do 
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f), 
g), i), j) nebo k), 
  
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo h). 
 

  201/2012 
ve znění 
183/2017  

§ 24 Společná ustanovení k přestupkům 
 
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s 
rozšířenou působností. 
  
(2) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokuty uložené 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností je příjmem obce s 
rozšířenou působností. 
 

  

  201/2012 § 25 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob   
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ve znění 
382/2015 
369/2016, 
172/2018 
183/2017 

 
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního 
deliktu tím, že 
  
a) v rozporu s § 16 odst. 1 
1. uvede na trh paliva nesplňující požadavky na kvalitu paliv stanovené 
prováděcím právním předpisem, 
2. nepředá odběrateli doklad, který prokazuje splnění požadavků na 
kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, 
3. nepředloží na vyžádání kontrolního orgánu doklad, který prokazuje 
splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím 
právním předpisem, nebo 
4. neohlásí ministerstvu ve stanovené lhůtě údaje stanovené prováděcím 
právním předpisem, 
  
b) v rozporu s § 16 odst. 2 uvede na trh spalovací stacionární zdroj o 
jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším sloužící jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, který nesplňuje emisní 
požadavky stanovené v příloze č. 10 k tomuto zákonu, nebo neprokáže 
splnění této povinnosti certifikátem podle jiného právního předpisu, 
  
c) v rozporu s § 16 odst. 3 poskytne k dispozici jiné osobě anebo doveze 
výrobek používaný při činnostech uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v 
příloze č. 2 k tomuto zákonu, který obsahuje více než 3 % hmotnostní 
těkavých organických látek, a nezajistí jeho označení způsobem 
stanoveným prováděcím právním předpisem, 
  
d) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než 
suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami, 
  
e) v rozporu s § 16 odst. 6 tepelně zpracuje odpad ve stacionárním 
zdroji, ve kterém tepelné zpracování odpadu není povoleno podle § 11 
odst. 2 písm. d), nebo tepelně zpracuje odpad bez dohledu osoby 
autorizované podle § 32 odst. 1 písm. c), 
  
f) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 
a) neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj uvedený v 
příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo technologie související s provozem 
nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň 
znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního 
zdroje stanovenými tímto zákonem nebo jeho prováděcími právními 
předpisy, výrobcem nebo dodavatelem, 
  
g) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 
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a) neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj neuvedený v 
příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo technologie související s provozem 
nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň 
znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního 
zdroje stanovenými tímto zákonem nebo jeho prováděcími právními 
předpisy, výrobcem nebo dodavatelem, 
  
h) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje emisní limity, 
emisní stropy nebo technické podmínky provozu podle § 17 odst. 1 
písm. b), 
  
i) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 
c) spaluje ve stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu větším 
než 300 kW paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv 
stanovené prováděcím právním předpisem, paliva neurčená výrobcem 
stacionárního zdroje nebo paliva neuvedená v povolení provozu, 
  
j) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 
c) spaluje ve stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 
kW a nižším paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv 
stanovené prováděcím právním předpisem, nebo paliva neurčená 
výrobcem stacionárního zdroje, 
  
k) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k 
tomuto zákonu nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na 
vyžádání informace podle § 17 odst. 1 písm. d), 
  
l) jako provozovatel stacionárního zdroje neumožní osobám pověřeným 
ministerstvem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo 
inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji, používaným palivům, 
surovinám nebo technologii související s provozem nebo zajištěním 
provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, za 
účelem zjištění úrovně znečišťování podle § 17 odst. 1 písm. e), 
  
m) jako provozovatel stacionárního zdroje neprovede ve stanovené lhůtě 
kompenzační opatření podle § 17 odst. 1 písm. f), 
  
n) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 
g) provozuje spalovací stacionární zdroj nesplňující požadavky podle 
přílohy č. 11 k tomuto zákonu, 
  
o) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 
h) neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto 
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spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly, 
  
p) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16 odst. 8 používá k pohonu 
plavidla paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovených 
prováděcím právním předpisem, nebo 
  
q) vystaví doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu 
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva uvedený v § 17 odst. 1 
písm. h), přestože není odborně způsobilou osobou, nebo v tomto 
dokladu uvede nepravdivé údaje. 
  
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je 
provozovatelem stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 
zákonu, se kromě deliktů uvedených v odstavci 1 dopustí správního 
deliktu tím, že 
  
a) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. a) provozuje stacionární zdroj bez 
povolení provozu nebo v rozporu s ním, 
  
b) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. b) nezjistí úroveň znečišťování u 
znečišťujících látek, u kterých tak stanoví tento zákon, prováděcí právní 
předpis nebo povolení provozu, 
  
c) nevede nebo neuchovává po stanovenou dobu provozní evidenci nebo 
neohlásí údaje souhrnné provozní evidence podle § 17 odst. 3 písm. c), 
  
d) neodvádí znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší podle 
§ 17 odst. 3 písm. d), 
  
e) bezodkladně neodstraňuje technické závady, které mají za následek 
vyšší úroveň znečišťování a současně nedodržení podmínky pro provoz 
stacionárního zdroje, podle § 17 odst. 3 písm. e), 
  
f) nepodá krajskému úřadu nebo inspekci zprávu o výskytu technické 
závady, která má za následek vyšší úroveň znečišťování a současně 
nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje, nejpozději do 48 
hodin od jejího vzniku podle § 17 odst. 3 písm. e), 
  
g) nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání 
informace podle § 17 odst. 1 písm. d), 
  
h) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. f) neomezí provoz nebo neodstaví 
stacionární zdroj v případě jeho odchylky od normálního provozu v 
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důsledku technické závady na zdroji s následkem nedodržení podmínky 
pro provoz stacionárního zdroje, 
  
i) neodstaví spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém příkonu 
50 MW a vyšším, u kterého během uplynulých 12 měsíců překročila 
délka jeho provozu bez technologie ke snižování emisí 120 hodin, podle 
§ 17 odst. 3 písm. g), 
  
j) nepředloží inspekci protokol o jednorázovém měření emisí do 90 dnů 
ode dne jeho provedení podle § 17 odst. 3 písm. h), 
  
k) průběžně nezaznamenává, nevyhodnocuje nebo neuchovává po 
stanovenou dobu výsledky jednorázového nebo kontinuálního měření 
emisí v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním předpisem 
podle § 17 odst. 3 písm. i), 
  
l) nezajistí nebo řádně neprovozuje technické prostředky pro kontinuální 
měření emisí podle § 17 odst. 3 písm. j), nebo 
  
m) nepodá poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ve 
stanovené lhůtě podle § 15 odst. 8. 
  
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je 
provozovatelem stacionárního zdroje, v němž je tepelně zpracováván 
odpad, se kromě deliktů uvedených v odstavcích 1 a 2 dopustí správního 
deliktu tím, že 
  
a) neprovede odběr vzorků přebíraného nebezpečného odpadu podle § 
17 odst. 6 písm. a) nebo odebrané vzorky neuchová po stanovenou dobu, 
  
b) nezastaví bezodkladně tepelné zpracování odpadu při překročení 
specifických emisních limitů nebo opětovně zahájí provoz před 
uplynutím lhůty podle § 17 odst. 6 písm. b), nebo 
  
c) neoznámí překročení specifických emisních limitů bezodkladně 
inspekci podle § 17 odst. 6 písm. c). 
  
(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního 
deliktu tím, že 
  
a) v rozporu s § 17 odst. 5 spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o 
jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí energetické, 
lignit, uhelné kaly nebo proplástky, 
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b) provádí činnost, pro kterou je vyžadována autorizace podle § 32 odst. 
1, bez platné autorizace, 
  
c) jako pověřená osoba podle § 35 odst. 1 nepředá informace podle § 35 
odst. 3, nebo 
  
d) jako provozovatel spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém 
elektrickém výkonu 300 MW a vyšším, pro který bylo vydáno první 
povolení provozu v období od 25. června 2009 do nabytí účinnosti 
tohoto zákona, nesplní povinnost podle § 41 odst. 10. 
  
(5) Autorizovaná osoba podle § 32 se dopustí správního deliktu tím, že 
  
a) provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst. 1, nebo 
  
b) provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst. 2 nebo § 34 
odst. 3. 
  
(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního 
deliktu tím, že 
  
a) v rozporu s § 18 odst. 1 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě 
výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel, barvu nebo lak uvedené v 
prováděcím právním předpisu a nezajistí, aby obsah organických 
sloučenin nebo směsi organických sloučenin, nepřesahoval limitní 
hodnoty pro obsah těchto látek ve výrobku stanovené prováděcím 
právním předpisem, 
  
b) nevede evidenci o množství nebo druhu prodaných výrobků nebo o 
osobách, kterým byl tento výrobek prodán, nebo neuchovává tuto 
evidenci po stanovenou dobu podle § 18 odst. 2, 
  
c) v rozporu s § 18 odst. 3 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě 
výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel, barvu nebo lak uvedené v 
prováděcím právním předpisu a nezajistí označení tohoto výrobku 
způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu, 
  
d) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 4 nevede 
odděleně evidenci o množství přijatého a vyrobeného benzinu, motorové 
nafty a jednotlivých druhů biopaliv a směsných paliv a evidenci 
vyskladněných jednotlivých pohonných hmot, 
  
e) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 7 dováží 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

pohonné hmoty a uvádí je do volného daňového oběhu pro dopravní 
účely na daňovém území České republiky nebo dodává na daňové území 
České republiky pro dopravní účely pohonné hmoty uvedené do volného 
daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a nesdělí včas 
celnímu úřadu místně příslušnému podle místa přijetí pohonných hmot 
místo, datum a čas přijetí a stočení pohonných hmot, 
  
f) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 10 neuvede v 
dokladu vydaném podle zákona o spotřebních daních druh a obsah 
biopaliva v pohonné hmotě s přesností na jedno desetinné místo, 
  
g) jako dodavatel pohonných hmot nedosáhne požadovaného snížení 
emisí podle § 20 odst. 1, 
  
h) jako dodavatel pohonných hmot nepodá zprávu o emisích podle § 20 
odst. 4 nebo nepřiloží k této zprávě protokol o jejím ověření ani v 
náhradním termínu podle § 20 odst. 5, 
  
i) jako výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliva nebo kapalných nebo 
plynných produktů k výrobě biopaliv nebo jako prodejce nebo dovozce 
biomasy vydá prohlášení nebo dílčí prohlášení v rozporu s § 21 odst. 7 
nebo 11 nebo jako pěstitel biomasy vydá samostatné prohlášení v 
rozporu s § 21 odst. 9, 
  
j) v rozporu s § 18 odst. 4 používá výrobky pro opravy nátěru silničních 
vozidel, barvy nebo laky uvedené v prováděcím právním předpisu, ve 
kterých obsah organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin 
přesahuje limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem. 
  
(7) Za správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se 
uloží pokuta do 
  
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), 
e), f), h), i) nebo m), podle odstavce 2 písm. a), e), h) nebo i), podle 
odstavce 3 písm. b) nebo podle odstavce 6 písm. g), 
  
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. l), podle 
odstavce 2 písm. b) nebo d), podle odstavce 4 písm. b), podle odstavce 5 
písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. a) a i), 
  
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo p), 
odstavce 2 písm. c), f), g), j), k), l) nebo m), podle odstavce 3 písm. a) 
nebo c), podle odstavce 4 písm. c) nebo d), podle odstavce 5 písm. b) 
nebo podle odstavce 6 písm. b), c), d), e), f) nebo j), 
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Poznámka 
 

  
d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), g), j), n), 
o) nebo q)), podle odstavce 4 písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. h), 
  
e) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k). 
 

  201/2012 
ve znění 
183/2017,
369/2016 

§ 26 
Společná ustanovení k přestupkům právnických a podnikajících 
fyzických osob 

(1) Přestupky uvedené v § 25, s výjimkou § 25 odst. 1 písm. a) až c) a § 
25 odst. 6 písm. a) až h), jsou-li spáchány v souvislosti s provozem 
stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 
projednává inspekce. Jsou-li spáchány v souvislosti s provozem 
stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto 
zákonu nebo nejsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních 
zdrojů, projedná je inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. Přestupek projedná ten z příslušných správních orgánů, 
který dříve zahájil řízení, nebo bylo-li řízení zahájeno v týž den, tak 
obecní úřad obce s rozšířenou působností. O zahájení řízení o uložení 
pokuty se inspekce a obecní úřad obce s rozšířenou působností vzájemně 
informují. Přestupky uvedené v § 25 odst. 5 a v § 25 odst. 6 písm. i) 
projednává inspekce. 

(2) Rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek spáchaný v souvislosti s 
provozem stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto 
zákonu zasílá inspekce bez zbytečného odkladu na vědomí příslušnému 
krajskému úřadu. 

(3) Přestupky uvedené v § 25 odst. 6 písm. d) až h) projednává celní 
úřad. Přestupky uvedené v § 25 odst. 1 písm. a) až c) a p) a v § 25 odst. 
6 písm. a) až c) projednává Česká obchodní inspekce. 

(4) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokuty uložené 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností připadá do rozpočtu obce, 
jejíž úřad pokutu uložil. Polovina příjmu z pokuty uložené inspekcí 
připadá do rozpočtu obce, na jejímž území je provozována činnost 
pokutou postiženého provozovatele, přičemž tento příjem je účelově 
určen k ochraně životního prostředí, a polovina je příjmem Státního 
fondu životního prostředí České republiky. Příjmy z pokut uložených 
inspekcí obci a z pokut uložených celním úřadem a Českou obchodní 
inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České 
republiky. 
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Čl. 31.1. Zrušující a přechodná ustanovení 
1. Směrnice 96/62/ES, 1999/30/ES, 2000/69/ES a 2002/3/ES se zrušují s 
účinkem od 11. června 2010, aniž jsou dotčeny povinnosti členských 
států týkající se lhůty pro provedení těchto směrnic ve vnitrostátním 
právu a jejich použitelnost. 
Od 11. června 2008 se však použijí tato ustanovení: 
a) v článku 12 směrnice 96/62/ES se odstavec 1 nahrazuje tímto: 
"1. Podrobná pravidla pro poskytování informací podle článku 11 budou 
přijata postupem podle odstavce 3."; 
b) ve směrnici 1999/30/ES se zrušuje odstavec 7 článku 7, první 
poznámka pod čarou v bodě I přílohy VIII a bod VI přílohy IX; 
c) ve směrnici 2000/69/ES se zrušuje odstavec 7 článku 5 a bod III 
přílohy VII; 
d) ve směrnici 2002/3/ES se zrušuje odstavec 5 článku 9 a bod II přílohy 
VIII. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 31.2. 2. Aniž je dotčen odst. 1 první pododstavec, zůstávají v platnosti tato 
ustanovení: 
a) článek 5 směrnice 96/62/ES do dne 31. prosince 2010; 
b) čl. 11 odst. 1 směrnice 96/62/ES a čl. 10 odst. 1, 2 a 3 směrnice 
2002/3/ES do konce druhého kalendářního roku po vstupu prováděcích 
opatření podle čl. 28 odst. 2 této směrnice v platnost; 
c) čl. 9 odst. 3 a 4 směrnice 1999/30/ES do dne 31. prosince 2009. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 31.3. 3. Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici v 
souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XVII. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 31.4. 4. Rozhodnutí 97/101/ES se zrušuje s účinkem od konce druhého 
kalendářního roku po vstupu prováděcích opatření podle čl. 28 odst. 2 
této směrnice v platnost. 
Ustanovení čl. 7 třetí, čtvrté a páté odrážky rozhodnutí 97/101/ES se 
však zrušují s účinkem od 11. června 2008. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 32.1. Přezkum 
1. V roce 2013 Komise přezkoumá ustanovení týkající se PM2,5 a 
případně jiných znečišťujících látek a předloží návrh Evropskému 
parlamentu a Radě. 
Pokud jde o PM2,5, provede se přezkum s cílem stanovit právně 
závaznou povinnost ke snížení expozice na celostátní úrovni, která by 
nahradila celostátní cíl snížení expozice a na základě které by byla 
přezkoumána maximální expoziční koncentrace dle článku 15, přičemž 
se vezmou v úvahu mimo jiné: 
- nejnovější vědecké informace Světové zdravotnické organizace a 
dalších příslušných organizací, 
- situace v oblasti kvality ovzduší a možnosti snížení v členských 
státech, 
- revize směrnice 2001/81/ES, 
- pokrok dosažený při provádění opatření Společenství zaměřených na 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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snížení látek znečišťujících ovzduší. 
Čl. 32.2. 2. Komise zohlední proveditelnost přijetí ambicióznější mezní hodnoty 

PM2,5, přezkoumá orientační mezní hodnotu PM2,5 pro druhou fázi a 
zváží, zda bude tato hodnota potvrzena či upravena. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 32.3. 3. Jako součást přezkumu Komise rovněž vypracuje zprávu o 
zkušenostech s monitorováním PM10 a PM2,5 a o jeho potřebnosti, v níž 
zohlední technický pokrok, pokud jde o automatické měřicí technologie. 
Případně se navrhnou nové referenční metody měření PM10 a PM2,5. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 33.1. Provedení 
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 
pro dosažení souladu s touto směrnicí do 11. června 2010. Znění těchto 
předpisů neprodleně sdělí Komisi. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
zveřejnění. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 33.2. 2. Členské státy nicméně zajistí, aby byl do 1. ledna 2009 zřízen 
dostatečný počet městských pozaďových měřících stanic pro měření 
PM2,5 nezbytný pro výpočet ukazatele průměrné expozice podle části B 
přílohy V, s cílem dodržet časový rámec a podmínky uvedené v části A 
přílohy XIV. 

330/2012 
 

Příloha č. 2, 
část A, bod 
1 
vysvětlivka 
č. 3 

3) V aglomeracích a dalších městských oblastech s počtem obyvatel 
vyšším než 100 000 se zřídí alespoň jedna měřicí lokalita na milion 
obyvatel pro stacionární měření částic PM2,5. Tato místa odběru vzorků 
mohou být totožná s místy odběru vzorků podle oddílu A. 

PT  

Čl. 33.3. 3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 34 Vstup v platnost 
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Čl. 35 Určení 
Tato směrnice je určena členským státům. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Příloha I 
 

PŘÍLOHA I 
Cíle v oblasti kvality údajů 

330/2012 
ve znění 
83/2017 

Příloha č. 1 
 
 

Cíle pro kvalitu údajů získaných posuzováním úrovně znečištění PT  

Příloha II 
 

PŘÍLOHA II 
Stanovení požadavků pro posuzování koncentrací oxidu siřičitého, oxidu 
dusičitého a oxidů dusíku, částic (PM10 a PM2,5), olova, benzenu a 
oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší v rámci zóny nebo aglomerace 

330/2012 
ve znění 
83/2017 
 

Příloha č. 3 
 
 

Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro 
stacionární měření 

PT  

  330/2012 § 2 odst. 3 a 
4 

(3) Mez pro posuzování úrovně znečištění se považuje za překročenou, 
pokud byla překročena nejméně ve 3 z předcházejících 5 kalendářních 
let. U znečišťujících látek s dobou průměrování kratší než 1 kalendářní 
rok se mez považuje za překročenou, pokud je překročena v průběhu 
jednoho kalendářního roku vícekrát, než je maximální počet překročení 
stanovený v příloze č. 4 k této vyhlášce. 
  
 (4) Pokud jsou pro některou znečišťující látku k dispozici 
údaje pouze za dobu kratší než 5 kalendářních let, určí se překročení 
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horních a dolních mezí pro posuzování úrovně znečištění na základě 
spojení výsledků krátkodobých měřicích kampaní během roku a v 
místech, která budou pravděpodobně reprezentativní pro nejvyšší úrovně 
znečištění a výsledků získaných z údajů z emisních inventur a 
modelování. 

Příloha III 
 

PŘÍLOHA III 
Posuzování kvality vnějšího ovzduší a poloha míst odběru vzorků pro 
měření oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidů dusíku, částic (PM10 a 
PM2,5), olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší 

330/2012 
ve znění 
83/2017 

Příloha č. 3 
 

Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro 
stacionární měření 

PT  

Příloha IV 
 

PŘÍLOHA IV 
Měření ve venkovských pozaďových lokalitách bez ohledu na 
koncentraci 

330/2012 
 

§ 3 odst. 2 
písm. c) 

(2) Aniž je dotčen § 2 odst. 1, provádí se alespoň v jedné lokalitě na 
území České republiky, kde je patrná úroveň znečištění reprezentativní 
pro danou oblast bez jednoznačného vlivu některého zdroje (dále jen 
„pozaďová měřicí lokalita“), posuzování úrovně znečištění 
c) stacionárním měřením hmotnostní koncentrace částic PM2,5 a 
koncentrací chemických složek částic PM2,5, tedy alespoň koncentrace 
celkového organického uhlíku, elementárního uhlíku, hořečnatých, 
vápenatých, sodných, draselných a amonných kationtů a síranových, 
chloridových a dusičnanových aniontů; toto měření se provádí ve 
venkovské pozaďové měřicí lokalitě. 

PT  

Příloha V  
 

PŘÍLOHA V 
Kritéria pro stanovení minimálního počtu míst odběru vzorků pro 
stacionární měření koncentrací oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidů 
dusíku, částic (PM10, PM2,5), olova, benzenu a oxidu uhelnatého ve 
vnějším ovzduší 

330/2012 
 

Příloha č. 2, 
část A 
 
 

Část A 
Minimální počet měřicích lokalit pro stacionární měření úrovně 
znečištění znečišťujícími látkami s výjimkou troposférického ozonu 

PT  

Příloha VI 
 

PŘÍLOHA VI 
Referenční metody posuzování koncentrací oxidu siřičitého, oxidu 
dusičitého a oxidů dusíku, částic (PM10 a PM2,5), olova, benzenu, oxidu 
uhelnatého a ozonu 

330/2012 
ve znění 
83/2017 
 

Příloha č. 6 
 

Referenční metody sledování kvality ovzduší PT  

Příloha VII PŘÍLOHA VII 
Cílové hodnoty a dlouhodobé cíle pro ozon 

201/2012 
ve znění 
369/2016 

Příloha č. 1, 
bod 4 a 5 
 

4. Imisní limity pro troposférický ozon5. Imisní limity pro troposférický 
ozon 

PT  

Příloha VIII 
 

PŘÍLOHA VIII 
Kritéria pro klasifikaci a určování míst odběru vzorků pro posuzování 
koncentrací ozonu 

330/2012 Příloha č. 3, 
část B 
 
 

Měřicí lokality a body vzorkování pro stacionární měření 
troposférického ozonu 

PT  

Příloha IX 
 

PŘÍLOHA IX 
Kritéria pro stanovení minimálního počtu míst odběru vzorků 

330/2012 
ve znění 
83/2017 

Příloha č. 2, 
část B 
 

Minimální počet měřicích lokalit pro stacionární měření troposférického 
ozonu a jeho prekurzorů 

PT  

Příloha X 
 

PŘÍLOHA X 
Měření prekurzorů ozonu 

330/2012 
 

Příloha č. 5 Prekurzory troposférického ozonu PT  

  330/2012 § 3 odst. 1 (1) Posuzování úrovně znečištění se provádí pro znečišťující látky, které 
mají zákonem stanovený imisní limit, a látky uvedené v odstavci 2. 
Společně se stacionárním měřením benzo(a)pyrenu se alespoň na jedné 
měřicí lokalitě v každé zóně nebo aglomeraci provádí stacionární měření 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

benzo(a)anthracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(j)fluoranthenu, 
benzo(k)fluoranthenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu a dibenz(a,h)anthracenu. 

  330/2012 § 3 odst. 2 
písm. b) 

(2) Aniž je dotčen § 2 odst. 1, provádí se alespoň v jedné lokalitě na 
území České republiky, kde je patrná úroveň znečištění reprezentativní 
pro danou oblast bez jednoznačného vlivu některého zdroje (dále jen 
„pozaďová měřicí lokalita“), posuzování úrovně znečištění  
b) stacionárním měřením u prekurzorů troposférického ozonu 
uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce a měřením celkové depozice 
znečišťujících látek vyjmenovaných v písmenu a) a 

  

Příloha XI 
 

PŘÍLOHA XI 
Mezní hodnoty pro ochranu lidského zdraví 

201/2012 
 

Příloha č. 1, 
bod 1. 
 

1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet 
jejich překročení 

PT  

Příloha XII 
 

PŘÍLOHA XII 
Informativní a varovné prahové hodnoty 

201/2012 
ve znění 
369/2016 

Příloha č. 6 
 

Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení PT  

Příloha XIII 
 

PŘÍLOHA XIII 
Kritické úrovně pro ochranu vegetace 

201/2012 Příloha č. 1, 
bod 2. 
 

2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace PT  

Příloha XIV 
 

PŘÍLOHA XIV 
Celostátní cíl snížení expozice, cílová hodnota a mezní hodnota pro 
PM2,5 

201/2012 
ve znění 
172/2018 
 

 Příloha č- 
12  

 
 

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 

PT 9 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBJ2E6G3X)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  Vyhláška_330_MPŘ_ST.doc0807      str. 52 z 56   

Celex: 32008L0050 Lhůta pro implementaci 11. 6. 2010 Úřední věstník                     L 152 2008 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Eva Šalplachtová , 8.11.2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší 

pro Evropu 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 8.11.2019 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

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 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, zvažovaná opatření k dosažení 
národních závazků ke snížení emisí včetně vyhodnocení jejich přínosu, 
přičemž u opatření ke snížení emisí PM2,5 budou prioritně snižovány 
emise 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.“. 

 

  201/2012 
ve znění 
172/2018 
 

§ 8 odst. 1 a 
2  (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 schvaluje vláda. 
Požadavky na obsah národního programu jsou uvedeny v příloze č. 12 k 
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Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

tomuto zákonu. 

(2) Ministerstvo národní program zpracuje a oznámí Evropské komisi 
nejméně jednou za 4 roky. Aniž je tato povinnost dotčena, ministerstvo 
aktualizuje nástroje a opatření obsažené v národním programu do 18 
měsíců od předložení nejnovější národní emisní inventury nebo národní 
emisní projekce Evropské komisi v případě, že podle předložených 
údajů nebyly splněny národní závazky ke snížení emisí nebo existuje 
riziko jejich nedodržení. 

 
  201/2012 § 41 odst. 2 (2) Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
  

  201/2012 
ve znění 
369/2016 

Příloha č. 1 
část 1)  
 

   

Příloha XV 
 

PŘÍLOHA XV 
Informace, které je třeba zahrnout do místních, regionálních nebo 
národních plánů kvality ovzduší pro zlepšování kvality vnějšího ovzduší 

201/2012 
ve znění 
172/2018 

Příloha č. 5 Obsah programu zlepšování kvality ovzduší PT  

Příloha XVI 
 

PŘÍLOHA XVI 
Informování veřejnosti 
 

201/2012 
ve znění 
172/2018 
369/2016 

§ 30 odst. 1 
a 2   

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, 
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. 
(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. 

PT  

  330/2012 § 4 Rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBJ2E6G3X)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  Vyhláška_330_MPŘ_ST.doc0807      str. 54 z 56   

Celex: 32008L0050 Lhůta pro implementaci 11. 6. 2010 Úřední věstník                     L 152 2008 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Eva Šalplachtová , 8.11.2019 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší 

pro Evropu 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 8.11.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 
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Poznámka 
 

ve znění 
83/2017 

 
(1) Veřejnost musí být příslušnými orgány ochrany ovzduší informována 
o překročení zákonem stanovených imisních limitů a jeho účincích na 
zdraví lidí nebo na ekosystémy a vegetaci. Informace o úrovni znečištění 
poskytované veřejnosti se uvádějí jako průměrná hodnota za příslušnou 
dobu průměrování uvedenou v příloze č. 1 zákona. 
  
(2) Informace o úrovních znečištění oxidem siřičitým, oxidem 
dusičitým, částicemi PM10, PM2,5, troposférickým ozonem a oxidem 
uhelnatým se aktualizují každou hodinu. Informace o úrovních 
znečištění olovem a benzenem, uváděné jako průměrné hodnoty za 
posledních 12 měsíců, se aktualizují jednou za 3 měsíce. 

  330/2012  § 5  Rozsah informací poskytovaných veřejnosti při vzniku smogových 
situací 
(1) Při vzniku smogové situace poskytuje ministerstvo veřejnosti podle § 
30 odst. 2 zákona informace o 
a) zjištěném překročení prahových hodnot dle přílohy č. 6 zákona, 
oblasti výskytu smogové situace, druhu překročené prahové hodnoty, 
začátku a době trvání daného překročení, nejvyšší hodinové a denní 
koncentraci a v případě troposférického ozonu navíc i o nejvyšším 
osmihodinovém průměru, 
b) předpovědi pro následující období, zejména očekávané změny úrovně 
znečištění a důvody těchto změn, 
c) ohrožených skupinách obyvatelstva, jako jsou děti, starší lidé nebo 
nemocní, možných účincích na zdraví, doporučených preventivních 
opatřeních, která mají dotyční obyvatelé učinit, a odkaz na zdroje 
dalších podrobných informací. 
(2) Při vzniku smogové situace poskytují krajské úřady veřejnosti podle 
§ 30 odst. 2 zákona informace o 
a) skutečnostech uvedených v odstavci 1, a to na základě podkladů 
poskytnutých ministerstvem nebo jím zřízenou právnickou osobou, 
b) výčtu zdrojů, kterým byly stanoveny zvláštní podmínky provozu pro 
případ překročení regulačních prahových hodnot podle § 12 odst. 4 
písm. g) zákona, 
c) doporučených opatřeních v oblasti dopravy a stacionárních zdrojů 
neuvedených v písmenu b). 

  

Příloha XVII 
 

PŘÍLOHA XVII 
Srovnávací tabulka 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 
1.  201/2012 ZÁKON Č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  1.6.2002 
2.  330/2012 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 330/2012 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 31.12.2006 
3.  53/1999 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí č. 53/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci 

v oblasti ochrany životního prostředí 
2.1.1999 

4.  44/1999 SDĚLENÍ MZV č. 44/1999 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí 19.5.1998 
5.  87/2014  Zákon č 87/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 1. 6. 2014 
6.  382/2015 Zákon č. 382/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2016 
7.  369/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2017 
8.  17/1992            Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

 
16.1.1992 

9.  172/2018   Zákon, č. 172/2018 kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  
 

1.9.2018 

10.  83/2017   Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových 
                 ituacích 
 

1.4.2017 

11.  183/2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
 

1.7.2017 

12.  225/2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 

1.1.2018 

 
1. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř. č ID návrhu Název předpisu Účinnost předpisu 
13.  9917 Vyhláška, kterou se mění vyhláška  

č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 
1.1. 2020 

 
 
3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 
1. ČR nemá příspěvky z přírodních zdrojů 
2. Přes odlišné vymezení aglomerace je cíl sledovaný směrnicí plně zachován. Směrnice požaduje po členských státech, aby si určily zóny jako území, ve kterých lze efektivně řídit a monitorovat kvalitu ovzduší. 

Aglomerace je podle směrnice jen typ zóny. Definice v zákoně č. 201/2012 Sb. je vázána na sídelní seskupení s nejméně 350 000 obyvatel, a to právě kvůli zachování smyslu směrnice, tj. možnosti efektivně 
řídit a monitorovat kvalitu ovzduší. Zóny a aglomerace vymezuje MŽP. Vymezení zón je bez jakýchkoliv podmínek a omezení na členském státu. V ČR jsou pouze tři města, která odpovídají počtem obyvatel 
pojmu aglomerace, který je definován ve směrnici s počtem obyvatel nad 250 000. Je to Praha, Brno a Ostrava. Přitom Ostrava má přibližně 300 000 obyvatel, takže by měla být podle směrnice vymezena jako 
aglomerace. Avšak vzhledem k tomu, že je součástí průmyslové oblasti Ostravsko-Karvinska a Třinecka, která je specifická velmi špatnou kvalitou ovzduší a také podobným charakterem zdrojů znečišťování 
ovzduší, považujeme za podstatné přistupovat k této lokalitě jako k celku. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení hranice počtu obyvatel a k následnému vymezení celého Moravskoslezského kraje jako aglomerace. 

3. Transponováno též bodem 3 Zřizovací listiny ČHMÚ Opatření č. 3/04 MŽP: 3. Předmětem činnosti státní organizace v uvedených oborech je:  
3.2. zřizovat a provozovat státní monitorovací a pozorovací sítě pro sledování kvantitativního a kvalitativního stavu atmosféry a hydrosféry a příčin vedoucích k jejich znečišťování nebo poškozování,  
3.3. odborně zpracovávat výsledky pozorování, měření a monitorování při dodržování zásad legislativy Evropského společenství:  
b) vytvářet a spravovat databáze o stavu a kvalitě ovzduší a o zdrojích jeho znečišťování, jakož i o množství a kvalitě vody ve smyslu  
legislativy Evropského společenství a mezinárodních smluv,  
c) poskytovat informace o charakteristikách a režimech atmosféry a  
hydrosféry,  
d) poskytovat operativní informace o stavu atmosféry a hydrosféry,  
předpovědi a výstrahy upozorňující na nebezpečné hydrometeorologické jevy, 
3.6. na základě pověření nebo oprávnění vykonávat:  
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j) vyhlašování meteorologické předpovědi vzniku smogových situací,  
vzniku a ukončení smogové situace a regulačního opatření podle  
zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 3 a § 43 písm. p) zákona č. 201/2012 Sb.),  
o) funkci pracoviště zpracovávajícího zprávy o kvalitě ovzduší, podle  
příslušné legislativy Evropského společenství o výměně informací a  
podle požadavků mezinárodních smluv,  
y) funkci pověřené právnické osoby ke sledování kvality ovzduší na  
celém území České republiky podle zvláštního právního předpisu (§ 6 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.),  
z) vyhlašování varovného opatření podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb.),  
bb) pravidelné informování veřejnosti o kvalitě ovzduší a o aktuálním stavu ozonové vrstvy nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu (§ 36 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb.) jako 
ministerstvem zřízená právnická osoba, 
cc) poskytování podkladů Ministerstvu životního prostředí podle zvláštního právního předpisu (§ 37 odst. 1 a § 43 písm. i), m) a v) zákona č. 201/2012 Sb.),  
dd) poskytování informací podle zvláštního právního předpisu (§ 37 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.),  

gg) funkci řídícího pracoviště podle zvláštního právního předpisu (§ 2 písm. b) vyhlášky č. 553/2002 Sb.), 
4. Vnitrostátní úprava je přísnější - jde o netransponovanou úlevu. Cíl směrnice zůstává zachován. 
5. V ČR dochází dlouhodobě i k překračování cílových imisních limitů pro troposferický ozon.  
6. ČR nemá příspěvky způsobené zimním posypem 
7. ČR již žádala o prodloužení lhůt, výjimku (s podmínkou)  získaly pouze dvě zóny. Žádost o výjimku splňovala všechny náležitosti uvedené v níže uvedených ustanoveních čl. 22. V listopadu 2010 žádala ČR 

opětovně o výjimku. Komise v této věci ještě nevydala rozhodnutí. 
8. Ročenka „Znečištění ovzduší v ČR“  zveřejňována pravidelně na webu www.chmi.cz. Informace pro členy vlády o kvalitě ovzduší a s tím spojených zdravotních rizicích – zveřejněno na webu www.mzp.cz, 

vyplývá z usnesení vlády č. 630 ze dne 11. června 2007. 
9. Viz poznámka č. 1 pod tabulkou v části E přílohy č. XIV. S ohledem na budoucí přezkoumání ze strany Komise není mezní hodnota 2. fáze pro rok 2020 transponována 
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Celex: 32004L0107 Lhůta pro implementaci 15.2.2007 Úřední věstník                     L 023 2005 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Eva Šalplachtová, 11.11.2019 
Název: 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 
Schválil    (jméno+datum): JUDr. Libor Dvořák, Ph. D., 11.11.2019 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení 
(článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / 
ID 

Ustanovení 
(§, odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
 

Poznám
ka 

 
Čl. 1.a a) zavést cílovou hodnotu koncentrace arsenu, kadmia, niklu a 

benzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší za účelem vyloučení, zamezení nebo 
snížení škodlivých účinků arsenu, kadmia, niklu a polycyklických 
aromatických uhlovodíků na lidské zdraví a na životní prostředí celkově; 

  Není relevantní pro transpozici NT  

Čl.1.b b) zajistit ve vztahu k arsenu, kadmiu, niklu a polycyklickým 
aromatickým uhlovodíkům udržování kvality ovzduší tam, kde je dobrá, 
a její zlepšení v ostatních případech; 

  Není relevantní pro transpozici NT  

Čl.1.c c) určit společné metody a kritéria pro posuzování koncentrací arsenu, 
kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve 
vnějším ovzduší a pro posuzování depozice arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 
polycyklických aromatických uhlovodíků; 

  Není relevantní pro transpozici NT  

Čl.1.d d) zajistit získávání dostatečných informací o koncentracích arsenu, 
kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve 
vnějším ovzduší a o depozici arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 
polycyklických aromatických uhlovodíků a zajistit zpřístupnění těchto 
údajů veřejnosti. 

  Není relevantní pro transpozici NT  

Čl. 2.a a)"cílovou hodnotou"koncentrace ve vnějším ovzduší stanovená za 
účelem odstranění, zabránění nebo omezení škodlivých účinků na lidské 
zdraví a na životní prostředí celkově, které je třeba dosáhnout pokud 
možno ve stanovené době;330/20123.1 

201/2012 § 2 písm. k) k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto 
zákonem, 

PT  

  201/2012 Příloha č. 1 
bod 3 

3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 
vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 

  

Čl.2.b b)"celkovou nebo hromadnou depozicí"celkové množství znečišťujících 
látek, které jsou přenášeny z ovzduší na povrch (např. půda, vegetace, 
voda, budovy atd.) v dané oblasti za určité období; 

201/2012 §2, písm. d) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
d) úrovní znečištění hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší 
(imise) nebo její depozice na zemský povrch za jednotku času, 

PT  

Čl.2.c c)"horním prahem posuzování"koncentrace uvedená v příloze II, pod níž 
lze k hodnocení kvality vnějšího ovzduší použít kombinaci měření a 
modelování v souladu s čl. 6 odst. 3 směrnice 96/62/ES; 

330/2012 §2, odst. 1  (1) Posuzování úrovně znečištění se provádí  
a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 
přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 
přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 
aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 
přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 
troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 
let imisní limit stanovený v bodu 5 přílohy č. 1 zákona,  
b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, 
kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 
znečištění, nebo  
c) kombinací stacionárního měření a měření prováděného v souladu s 
cíli kvality údajů podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce (dále jen 
„orientační měření“) nebo kombinací stacionárního měření a 
modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní 
mez pro posuzování. 

PT  

  330/2012 Příloha 3 Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro   
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Citace ustanovení Vyhodnoc
ení * 
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ka 

 
stacionární měření 

Čl.2.d d)"dolním prahem posuzování"koncentrace uvedená v příloze II, pod níž 
lze k hodnocení kvality vnějšího ovzduší použít pouze modelování nebo 
odborný odhad v souladu s čl. 6 odst. 4 směrnice 96/62/ES; 

330/2012 §2, odst. 1, 
písm. b) 

b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, 
kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 
znečištění, nebo 

PT  

  330/2012 Příloha 3 Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro 
stacionární měření 

PT  

Čl. 2.e e)"stacionárním měřením"měření prováděná na určených místech 
měření, a to buď kontinuálně, nebo namátkovým odběrem vzorků, v 
souladu s čl. 6 odst. 5 směrnice 96/62/ES; 

330/2012 §2, odst. 1, 
písm. a) 

a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 
přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 
přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 
aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 
přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 
troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 
let imisní limit stanovený v bodu 5 přílohy č. 1 zákona, 

PT  

Čl.2.f f)"arsenem", "kadmiem", "niklem" a "benzo(a)pyrenem"celkový obsah 
těchto prvků a sloučenin ve frakci PM10; 

330/2012 Příloha č. 4 Horní a dolní meze pro posuzování úrovně znečištění 
Znečišťující   látka/doba   průměrování1)  Horní   mez   pro   posuzování                 
Dolní   mez   pro   posuzování 
 
Arsen                               3,6   ng.m-3                                2,4   ng.m-3 
 Kadmium                     3   ng.m-3                                  2   ng.m-3 
 Nikl                          14   ng.m-3                                 10   ng.m-3 
 Benzo(a)pyren    0,6   ng.m-3                                0,4   ng.m-3 
 
Poznámky:  1)   Pokud   není   uvedeno   jinak,   je   doba   průměrování   
1kalendářní   rok. 

PT  

  201/2012 Příloha č. 1 
bod 3 

3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 
vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 
 
Znečišťující   látka   Doba   průměrování    Imisní   limit 
Arsen                1   kalendářní   rok      6   ng.m-3 
 Kadmium              1   kalendářní   rok      5   ng.m-3 
 Nikl                 1   kalendářní   rok      20   ng.m-3 
 Benzo(a)pyren        1   kalendářní   rok      1   ng.m-3 

  

Čl. 2.g g)"PM10"částice, které projdou velikostně selektivním filtrem s 
odlučovací účinností 50 % pro aerodynamický průměr 10 μm podle 
definice v EN 12341; 

330/2012 § 7 odst. 3 (3) Ministerstvo vyhláškou stanoví strukturu emisní inventury, metodiku 
jejího provádění, metodiku provádění emisní projekce a 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. 

PT  

Čl.2.h h)"polycyklickými aromatickými uhlovodíky" organické sloučeniny 
sestávající z nejméně dvou kondenzovaných benzenových jader 

330/2012 Příloha č. 1 
poznámka č. 

1) Polycyklické aromatické uhlovodíky kromě benzo(a)pyrenu. PT  
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tvořených výhradně uhlíkem a vodíkem; 1 

Čl.2.i i)"celkovou plynnou rtutí" výpary elementární rtuti (Hg0) a reaktivní 
plynná rtuť, tj. sloučeniny rtuti rozpustné ve vodě s dostatečně vysokou 
tenzí par umožňující jejich setrvávání v plynném stavu. 

330/2012 § 3 odst. 2 
písm. a) (2) Aniž je dotčen § 2 odst. 1, provádí se alespoň v jedné lokalitě na 

území České republiky, kde je patrná úroveň znečištění 
reprezentativní pro danou oblast bez jednoznačného 
vlivu některého zdroje (dále jen „pozaďová měřicí 
lokalita“), posuzování úrovně znečištění 

a) orientačním a stacionárním měřením celkové depozice u arsenu, 
kadmia, výparů elementární rtuti a reaktivní plynné rtuti, 
niklu, benzo(a)pyrenu, benzo(a)anthracenu, 
benzo(b)fluoranthenu, benzo( j)fluoranthenu, 
benzo(k)fluoranthenu, indeno( 1,2,3-cd)pyrenu a 
dibenz(a,h)anthracenu, 

PT  

Čl.3.1 Cílové hodnoty 
1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření nevyžadující 
nepřiměřené výdaje k zajištění toho, aby od 31. prosince 2012 
koncentrace arsenu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrenu použitého jako 
referenční látka pro riziko karcinogenity polycyklických aromatických 
uhlovodíků ve vnějším ovzduší posouzené v souladu s článkem 4 
nepřekračovaly cílové hodnoty stanovené v příloze I. 

201/2012  §4, odst. 1 Přípustná úroveň znečišťování 
(1) Přípustná úroveň znečišťování je určena emisními limity, emisními 
stropy, technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře. 

PT  

  330/2012 §3, odst. 1 Podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění 
(1) Posuzování úrovně znečištění se provádí pro znečišťující látky, které 
mají zákonem stanovený imisní limit, a látky uvedené v odstavci 2. 
Společně se stacionárním měřením benzo(a)pyrenu se alespoň na jedné 
měřicí lokalitě v každé zóně nebo aglomeraci provádí stacionární měření 
benzo(a)anthracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(j)fluoranthenu, 
benzo(k)fluoranthenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu a dibenz(a,h)anthracenu. 

  

Čl.3.2 Členské státy vypracují seznam zón a aglomerací, ve kterých jsou 
koncentrace arsenu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrenu nižší než 
odpovídající cílové hodnoty. Členské státy budou udržovat koncentrace 
uvedených znečišťujících látek v těchto zónách a aglomeracích nižší než 
odpovídající cílové hodnoty a vynasnaží se zachovat nejlepší kvalitu 
vnějšího ovzduší slučitelnou s udržitelným rozvojem. 
 

201/2012 
 

§ 5 odst. 2 
 

( 2 ) Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro území 
vymezené pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší (dále jen 
„zóna“) a pro zónu, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel 
vyšším než 250 000 (dále jen „aglomerace“). Seznam zón a aglomerací 
je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

PT  

Čl.3.3 Pro tyto zóny a aglomerace určí členské státy oblasti překročení a 
zdroje, které k takovému překročení přispívají. Členské státy prokáží, že 
v uvedených oblastech uplatnily veškerá nezbytná opatření nevyžadující 
nepřiměřené výdaje, zaměřená zejména na převládající zdroje emisí, aby 
bylo dosaženo cílových hodnot. V případě průmyslových zařízení 
uvedených ve směrnici 96/61/ES to znamená uplatnění nejlepších 

201/2012 
 

§ 9 Programy zlepšování kvality ovzduší 
 
(1) V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit 
stanovený v bodech 1 až 3 v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo v 
případě, že je v zóně nebo aglomeraci imisní limit stanovený v této 
příloze v bodu 1 překročen vícekrát, než je zde stanovený maximální 

PT  
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dostupných technik ve smyslu čl. 2 bodu 11 uvedené směrnice. počet překročení, zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným 

krajským úřadem nebo obecním úřadem do 18 měsíců od konce 
kalendářního roku, ve kterém došlo k překročení imisního limitu, pro 
danou zónu nebo aglomeraci program zlepšování kvality ovzduší. 
Program zlepšování kvality ovzduší vydává ministerstvo formou 
opatření obecné povahy a vyhlašuje ho ve Věstníku Ministerstva 
životního prostředí. 
(2) Požadavky na obsah programu zlepšování kvality ovzduší jsou 
uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Při zpracování programu 
zlepšování kvality ovzduší ministerstvo přijme taková opatření, aby 
imisního limitu bylo dosaženo co nejdříve. 
(3) Emisní stropy stanovené v programu zlepšování kvality ovzduší 
zohlední krajský úřad v podmínkách povolení provozu podle § 11 odst. 
2 písm. d) a ministerstvo v podmínkách závazného stanoviska podle § 
11 odst. 1 písm. b). 
(4) Námitku proti návrhu programu zlepšování kvality ovzduší může 
podat pouze provozovatel stacionárního zdroje, u kterého byl při 
zpracování programu zlepšování kvality ovzduší identifikován 
významný příspěvek k překročení imisního limitu. Přezkumné řízení lze 
zahájit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti programu 
zlepšování kvality ovzduší. 

  201/2012 § 12 odst. 1 (1) Při vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu 
podle § 11 odst. 1 a 2 vychází ministerstvo a krajský úřad z programů 
zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, 
které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto 
zákonu. V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit 
v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním znečištění 
přihlíží. 

  

  201/2012 Příloha č. 5 Obsah programu zlepšování kvality ovzduší   
Čl.4.1 Posuzování koncentrací ve vnějším ovzduší a rychlosti depozice 

1. Kvalita vnějšího ovzduší ve vztahu k obsahu arsenu, kadmia, niklu a 
benzo(a)pyrenu se posuzuje na celém území členských států. 

  Nerelevantní pro transpozici. NT  

Čl.4.2 2. V souladu s kritérii uvedenými v odstavci 7 je měření povinné v 
těchto zónách: 
a) v zónách a aglomeracích, v nichž koncentrace leží mezi horním a 
dolním prahem posuzování, a 
b) v ostatních zónách a aglomeracích, v nichž koncentrace překračují 
horní práh posuzování. 
Stanovená měření mohou být doplněna modelováním, aby byla získána 
dostatečná úroveň informací o kvalitě vnějšího ovzduší. 

330/2012 §2, odst. 1 (1) Posuzování úrovně znečištění se provádí  
a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 
přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v souladu s požadavky 
přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce (dále jen „stacionární měření“) ve všech 
aglomeracích a v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 
přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a kde, v případě 
troposférického ozonu, úroveň znečištění překračuje během posledních 5 
let imisní limit stanovený v bodu 5 přílohy č. 1 zákona,  
b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, 
kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 

PT  
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znečištění, nebo  
c) kombinací stacionárního měření a měření prováděného v souladu s 
cíli kvality údajů podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce (dále jen 
„orientační měření“) nebo kombinací stacionárního měření a 
modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní 
mez pro posuzování. 

Čl.4.3 3. K hodnocení kvality vnějšího ovzduší v zónách a aglomeracích, v 
nichž koncentrace leží během reprezentativního období mezi horním a 
dolním prahem posuzování podle přílohy II oddílu II, lze použít 
kombinaci měření, včetně orientačních měření uvedených v příloze IV 
oddíle I, a modelování. 

330/2012 §2, odst. 1, 
písm. c) 

c ) kombinací stacionárního měření a měření prováděného v souladu s 
cíli kvality údajů podle části II přílohy č. 1 k této vyhlášce (dále jen 
„orientační měření“) nebo kombinací stacionárního měření a 
modelování v zónách, kde je úroveň znečištění ovzduší nižší než horní 
mez pro posuzování. 

PT  

Čl.4.4 4. V zónách a aglomeracích, v nichž koncentrace leží pod dolním 
prahem posuzování podle přílohy II oddílu II, lze k hodnocení 
koncentrací použít pouze modelování nebo odborný odhad. 

330/2012 §2, odst. 1, 
písm. b) 

b) výpočtem prostřednictvím modelu (dále jen „modelování“) v zónách, 
kde úroveň znečištění nepřesahuje dolní mez pro posuzování úrovně 
znečištění, nebo  
 

PT  

Čl.4.5 5. Pokud je nutno znečišťující látky měřit, provedou se měření ve 
stacionárních místech buď kontinuálně, nebo namátkovým odběrem 
vzorků. Počet měření musí být dostatečný, aby bylo možné určit 
koncentrace. 

330/2012 § 2 odst. 1 
písm. a) 

(1) Posuzování úrovně znečištění se provádí 
a) měřením prováděným v souladu s cíli kvality údajů podle části I 

přílohy č. 1 k této vyhlášce na místech určených v 
souladu s požadavky přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce 
(dále jen „stacionární měření“) ve všech aglomeracích a 
v těch zónách, kde úroveň znečištění dosahuje nebo 
přesahuje horní mez pro posuzování úrovně znečištění a 
kde, v případě troposférického ozonu, úroveň znečištění 
překračuje během posledních 5 let imisní limit stanovený 
v bodu 5 přílohy č. 1 zákona, 

PT  

Čl.4.6 6. Horní a dolní práh posuzování pro arsen, kadmium, nikl a 
benzo(a)pyren ve vnějším ovzduší jsou stanoveny v příloze II oddíle I. 
Klasifikace jednotlivých zón a aglomerací pro účely tohoto článku se 
přezkoumá nejméně jednou za pět let postupem stanoveným v příloze II 
oddíle II. Klasifikace se přezkoumá dříve, pokud dojde k významným 
změnám činností významných pro koncentraci arsenu, kadmia, niklu a 
benzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší. 

330/2012 Příloha č. 4 Horní a dolní meze pro posuzování úrovně znečištění PT  

  201/2012  §5, odst. 2 (2) Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro území 
vymezené pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší (dále jen 
„zóna“) a pro zónu, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel 
vyšším než 250 000 (dále jen „aglomerace“). Seznam zón a aglomerací 
je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

  

Čl. 4.7 7. Kritéria pro určení umístění míst odběru vzorků pro měření arsenu, 
kadmia, niklu a benzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší za účelem 
posouzení souladu s cílovými hodnotami jsou uvedena v příloze III 
oddílech I a II. Minimální počet míst odběru vzorků pro stacionární 
měření koncentrací jednotlivých znečišťujících látek je stanoven v 

330/2012 § 3 odst. 3 (3) V případě, že se pro posuzování úrovně znečištění využívá 
stacionární měření, dodržují se postupy pro odběr vzorků a provádění 
analýz stanovené v části A přílohy č. 6 k této vyhlášce. Metody pro 
posuzování úrovně znečištění modelováním jsou stanoveny v části B 
přílohy č. 6 k této vyhlášce. Ke stacionárnímu měření a modelování lze 

PT  
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příloze III oddíle IV a tato místa se zřídí v každé zóně nebo aglomeraci, 
ve které je měření vyžadováno, pokud je v ní stacionární měření jediným 
zdrojem údajů o koncentracích. 

použít i jiný postup nebo metodu, jestliže lze prokázat testem 
ekvivalence jejich těsnou statistickou vazbu ke stanovené referenční 
metodě. 

Čl.4.8 8. K posuzování podílu výskytu benzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší 
bude každý členský stát sledovat ostatní významné polycyklické 
aromatické uhlovodíky na omezeném počtu měřicích míst. Tyto 
sloučeniny zahrnou alespoň: benzo(a)anthracen, benzo(b)fluoranthen, 
benzo(j)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, indeno(1,2,3-cd)pyren a 
dibenz(a,h)anthracen. Místa pro sledování těchto polycyklických 
aromatických uhlovodíků se vyberou společně s místy pro odběr vzorků 
pro benzo(a)pyren a je třeba je vybrat tak, aby bylo možné rozpoznat 
zeměpisné rozdíly a dlouhodobé směry vývoje. Použije se příloha III 
oddíly I, II a III. 

330/2012 § 3 odst. 1 (1) Posuzování úrovně znečištění se provádí pro znečišťující látky, které 
mají zákonem stanovený imisní limit, a látky uvedené v odstavci 2. 
Společně se stacionárním měřením benzo(a)pyrenu se alespoň na jedné 
měřicí lokalitě v každé zóně nebo aglomeraci provádí stacionární měření 
benzo(a)anthracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(j)fluoranthenu, 
benzo(k)fluoranthenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu a dibenz(a,h)anthracenu. 
 

  

Čl.4.9 9. Bez ohledu na koncentrace se zřídí jedno pozaďové místo odběru 
vzorků na každých 100000 km2 pro orientační měření arsenu, kadmia, 
celkové plynné rtuti, niklu, benzo(a)pyrenu a ostatních polycyklických 
aromatických uhlovodíků uvedených v odstavci 8 ve vnějším ovzduší a 
pro orientační měření celkové depozice arsenu, kadmia, rtuti, niklu, 
benzo(a)pyrenu a ostatních polycyklických aromatických uhlovodíků 
uvedených v odstavci 8. Každý členský stát zřídí alespoň jednu měřicí 
stanici. Členské státy však mohou po dohodě a v souladu s pokyny, které 
budou vypracovány postupem podle článku 6, zřídit jednu nebo více 
společných měřicích stanic pokrývajících sousedící zóny v sousedících 
členských státech v zájmu dosažení nezbytného prostorového rozlišení. 
Doporučuje se rovněž měření částicové a plynné dvojmocné rtuti. Pokud 
to je vhodné, mělo by být monitorování koordinováno s programem 
spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek 
znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP). Místa odběru vzorků pro tyto 
znečišťující látky by měla být vybrána tak, aby bylo možné rozpoznat 
zeměpisné rozdíly a dlouhodobé směry vývoje. Použije se příloha III 
oddíly I, II a III. 

330/2012 § 3 odst. 2 
písm. a) 

(2) Aniž je dotčen § 2 odst. 1, provádí se alespoň v jedné lokalitě na 
území České republiky, kde je patrná úroveň znečištění reprezentativní 
pro danou oblast bez jednoznačného vlivu některého zdroje (dále jen 
„pozaďová měřicí lokalita“), posuzování úrovně znečištění 
  
a) orientačním a stacionárním měřením celkové depozice u arsenu, 
kadmia, výparů elementární rtuti a reaktivní plynné rtuti, niklu, 
benzo(a)pyrenu, benzo(a)anthracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo( 
j)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, indeno( 1,2,3-cd)pyrenu a 
dibenz(a,h)anthracenu,  

PT  

Čl.4.10 10. Lze vzít v úvahu použití bioindikátorů v případě posuzování 
regionálních modelů dopadu na ekosystémy. 

  Fakultativní ustanovení. NT  

Čl.4.11 11. Pro zóny a aglomerace, pro něž jsou informace ze stacionárních 
měřicích stanic doplňovány informacemi z jiných zdrojů, jako jsou údaje 
z emisních inventur, orientační měřicí metody a modelování kvality 
ovzduší, musí být počet instalovaných stacionárních měřicích stanic a 
prostorové rozlišení ostatních metod dostatečné pro stanovení 
koncentrací znečišťujících látek v ovzduší v souladu s přílohou III 
oddílem I a přílohou IV oddílem I. 

330/2012 Příloha č. 3 Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro 
stacionární měření 

PT  

Čl.4.12 12. Cíle týkající se kvality údajů jsou stanoveny v příloze IV oddíle I. 
Pokud se pro posuzování používají modely kvality ovzduší, použije se 

330/2012 Příloha č. 1 Cíle pro kvalitu údajů získaných posuzováním úrovně znečištění PT  
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příloha IV oddíl II. 

Čl. 4.13 13. Referenční metody odběru vzorků a analýzy arsenu, kadmia, rtuti, 
niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší 
jsou uvedeny v příloze V oddílech I, II a III. Příloha V oddíl IV stanoví 
referenční metody pro měření celkové depozice arsenu, kadmia, rtuti, 
niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků a příloha V oddíl V 
odkazuje na referenční metody modelování kvality ovzduší, pokud jsou 
takové metody k dispozici. 

330/2012 Příloha č. 6 Referenční metody sledování kvality ovzduší   

Čl.4.14 14. Členské státy sdělí Komisi postupy, které použijí pro předběžné 
posuzování kvality ovzduší v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. d) směrnice 
96/62/ES, do dne uvedeného v článku 10 této směrnice. 

330/2012 37.1 Ministerstvo a další ústřední správní úřady poskytují příslušným 
orgánům Evropské komise a orgánům uvedeným v mezinárodních 
smlouvách, jimiž je Česká republika vázána, v požadovaném rozsahu a 
formátu a v požadovaných intervalech informace o stavu ovzduší v 
České republice, o zdrojích jeho znečišťování a o opatřeních přijatých k 
jeho zlepšení a informace týkající se ochrany ozonové vrstvy a 
klimatického systému Země. 

PT  

Čl 4.15 15. Veškeré změny potřebné pro přizpůsobení tohoto článku, přílohy II 
oddílu II a příloh III až V vědeckému a technickému pokroku se 
přijímají postupem podle článku 6, avšak nesmějí způsobit žádné přímé 
či nepřímé změny cílových hodnot. 

  Není relevantní pro transpozici. NT  

Čl.5.1. Předávání informací a podávání zpráv 
1. Pokud jde o zóny a aglomerace, v nichž dojde k překročení cílových 
hodnot stanovených v příloze I, předají členské státy Komisi tyto 
informace: 
a) seznamy dotčených zón a aglomerací; 
b) oblasti překročení; 
c) posouzené hodnoty koncentrací; 
d) důvody překročení, a zejména zdroje, které k němu přispěly; 

e) obyvatelstvo exponované takovému překročení. 

Členské státy dále oznámí veškeré údaje posouzené v souladu s 
článkem 4, pokud je již neposkytly podle rozhodnutí Rady 
97/101/ES ze dne 27. ledna 1997, kterým se zavádí vzájemná 
výměna informací a údajů ze sítí a jednotlivých stanic měřících 
znečištění vnějšího ovzduší v členských státech [7]. 

Informace se předávají za každý kalendářní rok nejpozději do 30. září 
následujícího roku a poprvé za kalendářní rok následující po 15. února 
2007. 

201/2012 §30 odst. 3 (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. 

PT  

Čl. 5.2 2. Vedle požadavků stanovených v odstavci 1 členské státy rovněž 
podají zprávu o veškerých opatřeních přijatých podle článku 3. 

201/2012 §30 odst. 3 (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 

PT  
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a) úrovni znečištění, 
b) zdrojích a jejich emisích, 
c) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, 
d) ochraně klimatického systému Země. 

Čl. 5.3 3. Komise zajistí, aby veškeré informace poskytnuté podle odstavce 1 
byly neprodleně zpřístupněny veřejnosti vhodným způsobem, například 
prostřednictvím internetu, tisku nebo jiných snadno dostupných 
sdělovacích prostředků. 

  Není relevantní pro transpozici. NT  

Čl.5.4 4. Komise přijme postupem podle článku 6 případnou podrobnou úpravu 
předávání informací poskytovaných podle odstavce 1 tohoto článku. 

  Není relevantní pro transpozici.  NT  

Čl. 6.1 1. Komisi je nápomocen výbor zřízený podle čl. 12 odst. 2 směrnice 
96/62/ES. 

  Není relevantní pro transpozici.  NT  

 2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES 
 s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. Doba uvedená v čl. 5 
odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 

  Není relevantní pro transpozici.  NT  

Čl. 6.3 3. Výbor přijme svůj jednací řád.   Není relevantní pro transpozici.  NT  
Čl.7.1 Informování veřejnosti 

1. Členské státy zajistí, aby veřejnost a patřičné organizace, jako jsou 
organizace na ochranu životního prostředí, organizace spotřebitelů, 
organizace zastupující zájmy citlivých skupin obyvatel a jiné příslušné 
subjekty zabývající se ochranou zdraví, měly přístup k jasným a 
srozumitelným informacím o koncentracích arsenu, kadmia, rtuti, niklu 
a benzo(a)pyrenu a ostatních polycyklických aromatických uhlovodíků 
uvedených v čl. 4 odst. 8 ve vnějším ovzduší a o rychlosti depozice 
arsenu, kadmia, rtuti, niklu a benzo(a)pyrenu a ostatních polycyklických 
aromatických uhlovodíků uvedených v čl. 4 odst. 8 a aby jim tyto údaje 
byly běžně poskytovány. 

201/2012  §30 odst. 1 a 
2 

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, 
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. 
(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. 

PT  

Čl. 7.2 2. V poskytovaných informacích se dále uvádějí případné roční 
překročení cílových hodnot pro arsen, kadmium, nikl a benzo(a)pyren, 

201/2012 §30 odst. 1 (1) Orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez 
zbytečného odkladu srozumitelné informace o 

PT  
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stanovených v příloze I. Informace obsahují vysvětlení důvodů 
překročení a oblast, jíž se týká. Dále poskytují stručné posouzení ve 
vztahu k cílové hodnotě a náležité informace o účincích na zdraví a 
dopadech na životní prostředí.Organizacím uvedeným v odstavci 1 
tohoto článku se zpřístupní informace o veškerých opatřeních přijatých 
podle článku 3.201/2012 

a) úrovni znečištění, 
b) stacionárních zdrojích a emisích ze stacionárních a mobilních zdrojů, 
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. 

  201/2012  §5, odst. 2 (2) Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro území 
vymezené pro účely posuzování a řízení kvality ovzduší (dále jen 
„zóna“) a pro zónu, která je městskou aglomerací s počtem obyvatel 
vyšším než 250 000 (dále jen „aglomerace“). Seznam zón a aglomerací 
je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

PT  

Čl.7.3 3. Informace se zpřístupní například prostřednictvím internetu, tisku a 
jiných snadno dostupných sdělovacích prostředků. 

201/2012 §30, odst. 1 (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, 
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. 

PT  

Čl.8.1 Zprávy a přezkum 
1. Komise nejpozději do 31. prosince 2010 předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu: 
a) o zkušenostech s uplatňováním této směrnice; 
b) a zejména o výsledcích nejnovějšího vědeckého výzkumu o účincích 
na lidské zdraví a dopadech na životní prostředí celkově expozice 
arsenu, kadmiu, rtuti, niklu a polycyklickým aromatickým uhlovodíkům, 

  Není relevantní pro transpozici. NT  
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přičemž zvláštní pozornost věnuje citlivým skupinám obyvatel, jakož i 
c) o technickém rozvoji, včetně pokroku dosaženého v metodách měření 
a dalších metodách posuzování koncentrací těchto znečišťujících látek 
ve vnějším ovzduší i jejich depozice. 

Čl.8.2 2. Zpráva uvedená v odstavci 1 vezme v úvahu: 
a) současnou kvalitu ovzduší, směry vývoje a výhledy do roku 2015 a do 
dalších let; 
b) rámcové podmínky dalšího snižování znečišťujících emisí ze všech 
významných zdrojů a potenciální přínos zavedení mezních hodnot pro 
znečišťující látky uvedené v příloze I s cílem omezení rizika pro lidské 
zdraví, s ohledem na technickou proveditelnost a efektivnost nákladů a 
na jakoukoli další významnou ochranu zdraví a životního prostředí, 
kterou by to přineslo; 
c) vztahy mezi znečišťujícími látkami a možnostmi pro kombinované 
strategie k dosažení cílů zlepšení kvality ovzduší ve Společenství a s 
nimi spojených cílů; 
d) současné a budoucí požadavky na informování veřejnosti a na 
výměnu informací mezi členskými státy a Komisí; 
e) zkušenosti získané při uplatňování této směrnice v členských státech, 
a zejména podmínky, v nichž bylo prováděno měření podle přílohy III; 
f) sekundární hospodářský přínos pro životní prostředí a zdraví 
vyplývající z omezení emisí arsenu, kadmia, rtuti, niklu a 
polycyklických aromatických uhlovodíků do té míry, do jaké lze tento 
přínos vyhodnotit; 
g) přiměřenost frakce velikosti částic používané při odběru vzorků s 
ohledem na obecné požadavky měření částic; 
h) vhodnost benzo(a)pyrenu jako referenční látky pro celkové 
karcinogenní působení polycyklických aromatických uhlovodíků s 
ohledem na převážně plynné formy polycyklických aromatických 
uhlovodíků, jako je fluoranthen. 
Ve světle posledního vědeckého a technického vývoje bude Komise 
zkoumat rovněž účinky arsenu, kadmia a niklu na lidské zdraví s cílem 
vyčíslit jejich genotoxickou karcinogenitu. S ohledem na opatření přijatá 
v souladu se strategií vůči rtuti Komise rovněž zváží potenciální přínos 
dalších akcí týkajících se rtuti, s ohledem na technickou proveditelnost a 
efektivnost nákladů a na jakoukoli další významnou ochranu zdraví a 
životního prostředí, kterou by to přineslo. 

  Není relevantní pro transpozici. NT  

Čl.8.3 3. S cílem dosažení koncentrací ve vnějším ovzduší, které by dále 
omezily škodlivé účinky na lidské zdraví a které by vedly k dosažení 
vysoké úrovně ochrany životního prostředí celkově s ohledem na 
technickou proveditelnost a efektivnost nákladů dalších opatření, může 
být zpráva uvedená v odstavci 1 v případě potřeby doprovázena návrhy 

  Není relevantní pro transpozici. NT  
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na změny této směrnice, zejména s ohledem na výsledky dosažené podle 
odstavce 2. Komise dále zváží regulaci depozice arsenu, kadmia, rtuti, 
niklu a některých polycyklických aromatických uhlovodíků. 

Čl.9 Sankce 
Členské státy stanoví sankce použitelné při porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých na základě této směrnice a přijme veškerá nezbytná 
opatření, aby zajistily jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. 

201/2012  § 25, odst. 7 (7) Za správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se 
uloží pokuta do 
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), 
e), f), h), i) nebo m), podle odstavce 2 písm. a), e) nebo h), podle 
odstavce 3 písm. b) nebo podle odstavce 6 písm. g), 
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. l), podle 
odstavce 2 písm. b) nebo d), podle odstavce 4 písm. b), podle odstavce 5 
písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. a) a i), 
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 
2 písm. c), f), g), i), j), k) nebo l), podle odstavce 3 písm. a) nebo c), 
podle odstavce 4 písm. c) nebo d), podle odstavce 5 písm. b) nebo podle 
odstavce 6 písm. b), c), d), e) nebo f), 
d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), g), j), n) 
a o), podle odstavce 4 písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. h), 
e) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k). 

PT  

Čl. 10.1 Provádění 
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 
pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 15. února 2007. 
Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

330/2012 § 1 Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a 
upravuje 
a) způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 
b) rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění a 
c) rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace. 

PT  

Čl. 10.2 Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této 
směrnice. 

  Není relevantní pro transpozici. NT  

Čl. 11 Vstup v platnost 
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropské unie. 

  Není relevantní pro transpozici. NT  

Čl. 12 Určení 
Tato směrnice je určena členským státům. 
Ve Štrasburku dne 15. prosince 2004. 

  Není relevantní pro transpozici. NT  

Příloha I Cílové hodnoty pro arsen, kadmium, nikl a benzo(a)pyren 201/2012 Příloha č. 1 
bod 3 

3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 
vyhlášené pro ochranu zdraví lidí 
 
Znečišťující   látka   Doba   průměrování    Imisní   limit 
Arsen                1   kalendářní   rok      6   ng.m-3 
 Kadmium              1   kalendářní   rok      5   ng.m-3 
 Nikl                 1   kalendářní   rok      20   ng.m-3 
 Benzo(a)pyren        1   kalendářní   rok      1   ng.m-3 

PT  
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Příloha II Stanovení požadavků pro posuzování koncentrací arsenu, kadmia, niklu 

abenzo(a)pyrenu ve vnějším ovzduší v rámci zóny nebo aglomerace 
330/2012 Příloha č. 4 Horní a dolní meze pro posuzování úrovně znečištění PT  

Příloha III Umístění a minimální počet míst odběru vzorků pro měření koncentrací 
ve vnějším ovzduší a rychlosti depozice 

330/2012 Příloha č. 2 Minimální počty měřicích lokalit pro stacionární měření PT  

  330/2012 Příloha č. 3 Požadavky na měřicí lokality a umístění bodů vzorkování pro 
stacionární měření 

PT  

 Přílohy III část IV. bod a) 9917     
Příloha IV Cíle týkající se kvality údajů a požadavky pro modely kvality ovzduší 330/2012 Příloha č. 1 Cíle pro kvalitu údajů získaných posuzováním úrovně znečištění PT  
Příloha V Referenční metody pro posuzování koncentrací ve vnějším ovzduší a 

rychlosti depozice 
330/2012 Příloha č. 6 Referenční metody sledování kvality ovzduší PT  

 
Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 
č 

Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost 
předpisu 

1.  330/2012 Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 15.10.2012 
2.  201/2012 Zákon o ochraně ovzduší  1.9.2012 

 
1. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

ID Název předpisu Předpokládaná 
účinnost předpisu 

9917 Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 1.1.2020 
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