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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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