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                   VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

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 

 

 

Číslo 
připomí
nky 

Připomínk
ové místo 

K části Připomínka Charakter Vypořádání 

2 

1 
MPO K účinno

sti 
 

V normativním textu se předpokládá, 

že vyhláška nabyde účinnosti dnem 1. 

1. 2020, nicméně v záhlaví vyhlášky je 

uvedeno „Vyhláška ze dne … 2020!, 

což je logicky rozporné. Není možné, 

aby vyhláška byla byť i z 1. 1. 2020 a 

tentýž den aby byla publikována ve 

Sbírce zákonů a tentýž den aby nabyla 

účinnosti. Patrně bude nutné buď 

citovaný text nahradit textem 

„Vyhláška ze dne … 2019“, nebo bude 

nutné posunout předpokládané datum 

Doporučující Akceptováno  

Vyhláška bude ve Sbírce zákonů vyhlášena 

v roce 2020, adekvátně k tomu byla upravena i 

navržená účinnost vyhlášky.  
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nabytí účinnosti. 

1. 2 
2 

 K návrhu, 
novelizač
ní bod 1 
 

Doporučujeme návětí „Za § 1 se 

vkládá nový § 1a, který zní:“ nahradit 

slovy „Za § 1 se vkládá nový § 1a, 

který včetně nadpisu zní:“  

 

Doporučující Akceptováno  
 
 

2.  

3 
 K návrhu, 

novelizač
ní bod 1 
 

V § 1a odst. 2 se odkazuje na lhůtu, 

kterou stanoví směrnice EP a Rady 

2008/50/ES. Směrnice stanovuje 

pouze cíl, jež má členský stát do 

vnitrostátního práva provést. Lhůta 

stanovená ve směrnici je tak závaznou 

pouze pro stát co do provedení, nikoliv 

pro adresáty právní úpravy, jimiž 

směrnice sama o sobě uložit povinnost 

ani založit právo nemůže (s výjimkou 

přímého účinku směrnice na základě 

neprovedení směrnice). V tomto 

ohledu je nutné lhůtu předpokládanou 

směrnicí stanovit na národní úrovni a 

na tuto právní úpravu pak v tomto 

ustanovení odkazovat. 

 
 

Doporučující Vysvětleno 
 
Uvedená změna je čistě transpozičního 
charakteru. Jak je uvedeno v předkládací 
zprávě a odůvodnění k materiálu, některá 
ustanovení vyhlášky jsou upravena tak, aby 
obsahovala definice pojmů, které doposud 
v národní legislativě chyběly, a to i přesto, že 
se jedná o pojmy, které nemají přímou 
souvislost s veřejnými subjektivními právy 
adresátů právní normy. Text definice uvedený 
v odstavci 2 je přejatý z textu definice 
uvedeného ve směrnici 2008/50/ES, sám o 
sobě nestanoví žádná práva a povinnosti 
jednotlivcům, proto také může být upraven 
v národní legislativě na úrovni vyhlášky. Věcně 
se pak jedná o maximální možné vystavení 
vlivu znečišťující látky, jehož hodnota a 
nejzazší lhůta pro jeho dosažení je závazná 
přímo pro členský stát, nikoliv adresáty 
právních norem. Přímý účinek směrnice 
směřuje vůči členskému státu (nikoliv 
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jednotlivci), kterému směrnice 2008/50/ES 
závazně stanovuje hodnotu maximální 
expoziční koncentrace a nejzazší lhůtu pro její 
dosažení. Jelikož je hodnota společně se 
lhůtou uvedena v pro členský stát (resp. jeho 
orgán, který je gestorem dané oblasti, tedy 
MŽP) přímo závazné a účinné směrnici, není 
třeba daná ustanovení v národní legislativě 
bez dalšího opakovat. U předmětného 
ustanovení byl do národní legislativy pouze 
vkládán přepis definic, jakožto reakce na výtky 
Evropské komise a posílení právní jistoty.  

3.  

4 
 K návrhu, 

novelizač
ní bod 9  
 

Uvozovky před nadpisem je nutné 
zrušit a přesunout je na začátek 
přílohy, tj. před její označení. Dále 
v jednotlivých bodech přílohy jsou 
použity uvozovky ““. Tyto uvozovky 
doporučujeme nahradit klasickými 
uvozovkami „“. Upozorňujeme, že 
příloha 6 k této vyhlášce zezávazňuje 
ČSN EN 14212, 14211, 14902, 12341, 
14662, 14626, 14625, 15549, 15852, 
15853, 15980, 15841 a ČSN P 
CEN/TS 16645. V případě, že 
technická norma je zezávazněna, 
měla by být pro adresáty zpřístupněna 
tím, kdo ji zezávaznil, tj. MŽP. V tomto 
směru lze upozornit na novelu zákona 
o technických požadavcích na výrobky 
/ST 644/, jež byla dne 4. 11. 2019 
schválena vládou a která bude řešit 
tzv. sponzorovaný přístup 
k technickým normám. 

Doporučující Vysvětleno 
 
V případě, že normotvůrce umožní namísto 
technických norem použití alternativy, která 
není zpoplatněna, neplatí postup, kdy daná 
technická norma musí být adresátům právní 
úpravy zpřístupněna. Taková možnost je 
v rámci vyhlášky upravena v § 3. Takový 
postup je také v souladu s pokyny Legislativní 
rady vlády. 
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4.  

5 
Svaz 
průmysl
u a 
dopravy 
ČR 

§ 3 
odstavec 
4 písm. 
c) 
 

c) rozptylová studie v případech podle 
§ 11 odst. 9 zákona, použijí se 
referenční modely stanovené v části C 
přílohy č. 6 k této vyhlášce; ke 
zpracování rozptylové studie podle § 
11 odst. 9 zákona lze použít i jiné 
modely, jestliže lze objektivně 
prokázat, že jimi lze dosáhnout 
rovnocenných výsledků.“. 
 
 
Odůvodnění: 
Odůvodnění pro použití jiných než 
referenčních modelů pro zpracování 
rozptylových studií je velmi obecné a 
mohlo by vést k situaci, kdy bude 
požadováno použití modelu, který 
nebude mít odpovídající výsledky. Pro 
stávající referenční model SYMOS je 
např. vydána metodická příručka, 
které podrobně uvádí způsob výpočtu 
jednotlivých imisních charakteristik. V 
případě referenčního modelu SYMOS, 
byla také oproti jiným modelům 
provedena jeho verifikace ze strany 
ČHMÚ. 

Zásadní  Vysvětleno 
 
Navržená změna textu ustanovení se nijak 
meritem neliší od předchozí úpravy, kdy 
ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky poslední věta 
v současném znění zní „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.“ Nyní platné 
znění umožňuje stejně jako navrhované znění 
možnost využití jiných modelů, než jaké 
předepisuje příloha č. 6 vyhlášky. Oproti 
současné úpravě však nově navrhovaný text 
reflektuje skutečnost, že termín „test 
ekvivalence“ je termínem nijak nedefinovaným 
a nekodifikovaným. Změna termínu „test 
ekvivalence“ na „lze objektivně prokázat, že 
jimi lze dosáhnout rovnocenných výsledků“ je 
čistě jazykového charakteru a nadále zajišťuje 
požadavek na adekvátní úroveň výsledků, byť 
by byly získány pomocí jiných modelů, než 
těch uvedených v příloze č. 6 vyhlášky. 
Výslovně je nyní uveden požadavek na 
objektivní prokázání dosažitelnosti 
rovnocenných výsledků. Současně uvádíme, 
že tato změna byla předem konzultována 
s ČHMÚ, proto považujeme navržené znění za 
adekvátní. 

5.  

6 
Minister
stvo 
zeměděl
ství  

K § 1a 

odst. 1 

 

Doporučujeme přeformulovat 

ustanovení odstavce 1 tak, aby nebylo 

použito slovní spojení „pokud možno“.  

 

Doporučující Vysvětleno  
 
Formulace „pokud možno“ vychází z přímo z 
textu směrnice 2008/50/ES. Ze směrnice totiž 
vyplývá, že členské státy mají přijmout 
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Termín je vágní a je nevhodný pro 

právní předpisy. Obsah ustanovení § 

1a odst. 1 slovní spojení rozmělňuje 

nežádoucím způsobem.  

 

veškerá nezbytná opatření, která nevyžadují 
neúměrné náklady. I přes aplikaci těchto 
opatření tedy nemusí dojít k požadovanému 
snížení koncentrací. Navzdory této skutečnosti 
je nezbytné o maximální možné snížení 
koncentrací usilovat a cílovou hodnotu 
sledovat. 

6.  

7 
 K § 2 

odst. 2 

 

Doporučujeme jasně stanovit, jak 

často se má provádět měření 

znečištění v případě vyšší míry 

znečištění ovzduší.  

 

V předložené podobě nedává návrh 

textu jasnou odpověď na předestřenou 

otázku. Vyhláška stanoví, že 

hodnocení úrovně znečištění se 

provádí nejméně jednou za 5 let. 

Vyhláška dále nově zakotvuje, že „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.“ Pokud 

bude častější míra měření omezená 

pouze lhůtou kratší jak 5 let, může být 

ustanovení interpretováno velmi široce 

a bude zneužitelné. Dáváme na 

zvážení, zda například nezakotvit, že 

Doporučující Akceptováno jinak 
 
Připomínka v celém svém rozsahu není 
relevantní, jelikož vychází z nepochopení 
předmětného ustanovení, které neupravuje 
hodnocení toho, „jak často se má provádět 
měření znečištění v případě vyšší míry 
znečištění ovzduší“, nýbrž popisuje nastavení 
sytému posuzování úrovně znečištění v dané 
zóně a aglomeraci. Jedná se tedy o zvolení 
způsobu posuzování, tj. měření, modelování či 
kombinaci těchto metod (viz text výše §2 odst. 
1). Kvalita ovzduší se hodnotí každoročně (v 
zásadě kontinuálně celý rok), nicméně metoda 
hodnocení je ovlivněna mírou znečištění 
ovzduší. Např. u méně znečištěných oblastí 
postačí hodnotit znečištění modelem. Velmi 
znečištěné oblasti je třeba hodnotit pomocí 
monitorovací stanice (tzv. stacionárním 
měřením). Výběr metody posuzování kvality 
ovzduší je smyslem celého § 2. 
 
Vyhláška tedy v žádném případě neuvádí, že 
„hodnocení úrovně znečištění se provádí 
nejméně jednou za 5 let.“ Jedná se zde o 
revizi hodnoty horní a dolní meze pro 
posuzování úrovně znečištění v dané zóně a 
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v případě vyšší míry znečištění bude 

měření provedeno do 5 dnů od podání 

žádosti, případně nastavit jinou 

technicky splnitelnou lhůtu, která však 

zároveň povede k včasnému 

zachycení a změření vyšší 

koncentrace znečištění.  

 

aglomeraci a z toho plynoucí způsob 
posuzování kvality ovzduší (překročení určité 
meze znečištění určuje, zdali bude kvality 
ovzduší hodnocena modelem nebo 
stacionárním měřením). 
Jedná se čistě o transpoziční ustanovení čl. 5 
odst. 2 směrnice 2008/50/ES.  Vzhledem 
k výše uvedenému tedy shrnujeme, že 
předmětná změna neupravuje „včasné 
zachycení a změření vyšší koncentrace 
znečištění“ jak je uvedeno v připomínce, ale 
upravuje tzv. klasifikaci a re-klasifikaci 
vymezených zón a aglomerací s cílem vybrat 
vhodnou metodu posuzovaní kvality ovzduší 
dané oblast i s ohledem na směrnicí 
stanovené horní a dolní meze pro posuzování 
úrovně znečištění. 
 
Zároveň však upravujeme text odstavce 2 tak, 
aby byl jeho význam ve světle uplatněné 
připomínky vyjasněn. Nový text zní: 
 
„Způsob posuzování úrovně znečištění v 
každé zóně a aglomeraci se na základě 
mezí pro posuzování dle věty první hodnotí 
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 
toto hodnocení provádí častěji.“ 
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7.   § 2 odst. 
2  

V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje 
věta …Kdo stanoví, že se hodnocení 
provádí častěji a co znamená 
„častěji“? Doporučujeme zvážit 
zpřesnění navrhovaného znění. 

Jak jsou stanoveny aglomerace (nad 

100 tisíc obyvatel) a jsou/je možné 

jejich definici sjednotit s definicí 

aglomerace ve strategických 

dokumentech státu (např. Strategie 

regionálního rozvoje 2021+)? 

 Vysvětleno 
 
Způsob posuzování úrovně znečištění v 
každé zóně a aglomeraci hodnotí 
Ministerstvo životního prostředí resp. ČHMÚ, 
který je pověřen posuzovat a vyhodnocovat 
úroveň znečistění v ČR dle zákona č. 
201/2012 Sb. Ze směrnice 2008/50/ES 
vyplývá povinnost přezkumu způsobu 
posuzování úrovně znečištění v každé zóně 
a aglomeraci nejméně každých 5 let, v 
rozporovaném znění je uvedeno dále, že „ 
v případě významných změn činností 
souvisejících s koncentracemi…lze provést 
hodnocení častěji.“ Vzhledem k tomu, že nelze 
předvídat, kdy a k jakým změnám může 
docházet, je pochopitelné, že konkrétní 
časové určení nelze uvést a je tím míněno „v 
případě potřeby“. 
 
Definice zón a aglomerací pro účely 
posuzování a hodnocení kvality ovzduší jsou 
stanoveny směrnicí 2008/50/ES a tyto jsou 
transponovány do národní legislativy zákonem 
č. 201/2012 Sb., resp., zde vymezení 
jednotlivých zón a aglomerací vychází z 
klasifikace územních statistických jednotek 
uvedené ve sdělení Českého statistického 
úřadu zveřejněného ve Sbírce zákonů dne 29. 
dubna 2004 pod číslem 228, především z 
oblastí NUTS 2. V případě, že je z oblasti 
NUTS 2 definované uvedeným sdělením 
vyjmuto území aglomerace, jsou tyto 
označeny odlišně od uvedeného sdělení 
doplněním písmene „Z“ a „A“. 
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8.  

8 
ÚVČR - 
VÚV 

 V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje 
věta …Kdo stanoví, že se hodnocení 
provádí častěji a co znamená 
„častěji“? Doporučujeme zvážit 
zpřesnění navrhovaného znění. 

 

Doporučující Vysvětleno 
 
Způsob posuzování úrovně znečištění v 
každé zóně a aglomeraci hodnotí 
Ministerstvo životního prostředí resp. ČHMÚ, 
který je pověřen posuzovat a vyhodnocovat 
úroveň znečistění v ČR dle zákona č. 
201/2012 Sb. Ze směrnice 2008/50/ES 
vyplývá povinnost přezkumu způsob 
posuzování úrovně znečištění v každé zóně 
a aglomeraci nejméně každých 5 let, v 
rozporovaném znění je uvedeno dále, že „ 
v případě významných změn činností 
souvisejících s koncentracemi…lze provést 
hodnocení častěji.“ Vzhledem k tomu, že nelze 
předvídat, kdy a k jakým změnám může 
docházet, je pochopitelné, že konkrétní 
časové určení nelze uvést a je tím míněno „v 
případě potřeby“. 

9.  

9 
  Jak jsou stanoveny aglomerace (nad 

100 tisíc obyvatel) a jsou/je možné 

jejich definici sjednotit s definicí 

aglomerace ve strategických 

dokumentech státu (např. Strategie 

regionálního rozvoje 2021+)? 

Doporučující Vysvětleno 
 
Definice zón a aglomerací jsou stanoveny 
směrnicí 2008/50/ES a tyto jsou 
transponovány do národní legislativy zákonem 
č. 201/2012 Sb., vymezení jednotlivých zón a 
aglomerací vychází z klasifikace územních 
statistických jednotek uvedené ve sdělení 
Českého statistického úřadu zveřejněného ve 
Sbírce zákonů dne 29. dubna 2004 pod číslem 
228, především z oblastí NUTS 2. V případě, 
že je z oblasti NUTS 2 definované uvedeným 
sdělením vyjmuto území aglomerace, jsou tyto 
označeny odlišně od uvedeného sdělení 
doplněním písmene „Z“ a „A“. 
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10. 1
0 

10 

Hospodá
řská 
komora 
ČR  

Připomín

ka k § 3 

odst. 4. 

písm. c) 

 

Požadujeme upravit text následovně: 

„c) rozptylová studie v případech podle 

§ 11 odst. 9 zákona, použijí se 

referenční modely stanovené v části C 

přílohy č. 6 k této vyhlášce; ke 

zpracování rozptylové studie podle § 

11 odst. 9 zákona lze použít i jiné 

modely, jestliže lze objektivně 

prokázat, že jimi lze dosáhnout 

rovnocenných výsledků.“. 

 

Odůvodnění: 

Odůvodnění pro použití jiných než 

referenčních modelů pro zpracování 

rozptylových studií je velmi obecné a 

mohlo by vést k situaci, kdy bude 

požadováno použití modelu, který 

nebude mít odpovídající výsledky. Pro 

stávající referenční model SYMOS je 

např. vydána metodická příručka, 

které podrobně uvádí způsob výpočtu 

jednotlivých imisních charakteristik. 

V případě referenčního modelu 

SYMOS, byla také oproti jiným 

modelům provedena jeho verifikace ze 

strany ČHMÚ. 

Zásadní  Vysvětleno  
 
Navržená změna textu ustanovení se nijak 
meritem neliší od předchozí úpravy, kdy 
ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky poslední věta 
v současném znění zní „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.“ Nyní platné 
znění umožňuje stejně jako navrhované znění 
možnost využití jiných modelů, než jaké 
předepisuje příloha č. 6 vyhlášky. Oproti 
současné úpravě však nově navrhovaný text 
reflektuje skutečnost, že termín „test 
ekvivalence“ je termínem nijak nedefinovaným 
a nekodifikovaným. Změna termínu „test 
ekvivalence“ na „lze objektivně prokázat, že 
jimi lze dosáhnout rovnocenných výsledků“ je 
čistě jazykového charakteru a nadále zajišťuje 
požadavek na adekvátní úroveň výsledků, byť 
by byly získány pomocí jiných modelů, než 
těch uvedených v příloze č. 6 vyhlášky. 
Výslovně je nyní uveden požadavek na 
objektivní prokázání dosažitelnosti 
rovnocenných výsledků. Současně uvádíme, 
že tato změna byla předem konzultována 
s ČHMÚ, proto považujeme navržené znění za 
adekvátní. 
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11. 1
1 

11 

ÚV – 
OKOM  

K 

odůvodněn

í 

Návrh evidentně zapracovává též 

směrnici 2004/107/ES, kterou ovšem 

předkladatel v obecné části odůvodnění 

nikde nezmiňuje. Je nezbytné doplnit 

odůvodnění návrhu též o směrnici 

2004/107/ES. 

 

Doporučující Akceptováno 
 
Odůvodnění změn souvisejících se směrnicí 
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 
bylo doplněno do obecné části důvodové 
zprávy, konkrétně do bodu č. 4  

12.  

12 
MF   Upozorňujeme, že zavedení 

legislativní zkratky "zákon" v úvodní 

větě navrhované novely je nadbytečné 

- tato zkratka je již zavedena v úvodní 

větě vyhlášky č. 330/2012 Sb.. Je 

proto třeba ji vypustit. 

Doporučující  Akceptováno  

13.  

13 
Akademi
e věd 
České 
republik
y  

K § 1a 
odst. 1, 
formulaci 
„pokud 
možno“  

Navrhujeme odstranit formulaci „pokud 

možno“ v 3. řádku odstavce 1 

Zdůvodnění:  

Navrženou formulaci „pokud možno“ 

považujme za vágní, představuje 

možnost dalšího odložení do doby „až 

bude možno“. Daný národní cíl snížení 

imisí by tak byl zbytečný. 

 

Doporučující Vysvětleno 
 
Formulace „pokud možno“ vychází z přímo z 
textu směrnice 2008/50/ES. Ze směrnice totiž 
vyplývá, že členské státy mají přijmout 
veškerá nezbytná opatření, která nevyžadují 
neúměrné náklady. I přes aplikaci těchto 
opatření tedy nemusí dojít k požadovanému 
snížení koncentrací. Navzdory této skutečnosti 
je nezbytné o maximální možné snížení 
koncentrací usilovat a cílovou hodnotu 
sledovat. 
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Cíle by měly být stanovovány tak, aby 

byly splnitelné, případně by měly být 

odstupňovány se zároveň splnitelnými 

termíny, aby celý systém zlepšování 

byl důvěryhodný a nepředstavoval 

jenom formální naplnění direktivy EU. 

14.  

14 
 

K §1a 
odst. 3 

 

Navrhujeme doplnit do ukazatele 

průměrné expozice expozici 

venkovské populace.  

Zdůvodnění:  

Ukazatel průměrné expozice 

nezahrnuje expozici venkovské 

populace. Jsou kraje, kde se města se 

100 000 obyvateli nevyskytují. Přesto 

znečištění ovzduší existuje, stejně jako 

zdroje znečištění. V České republice 

žije velká část obyvatel v malých 

obcích. 

Podle ČSÚ „venkovský prostor v tomto 

pojetí tvoří území 5 734 obcí, což 

představuje 79 % rozlohy státu, na 

které žije 30 % obyvatel republiky. 

Venkovská obec má průměrnou 

velikost 11 km 2 velká a má 550 

obyvatel. Hustota zalidnění 

venkovského prostoru je devětkrát 

menší v porovnání s prostorem 

Doporučující Vysvětleno 
 
Ukazatel průměrné expozice je založen na 
měřeních v městských pozaďových lokalitách, 
jak přímo vyplývá z textace směrnice 
2008/50/ES. Pokud by bylo zahrnuto i měření 
na venkovských lokalitách jednalo by se již o 
zcela jiný ukazatel a transpozice by nebyla 
provedena řádně, což by mohlo mít jako 
důsledek např. zahájení řízení pro neplnění 
povinností plynoucích členskému státu z unijní 
legislativy.  
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městským“. Domníváme se, že i 

venkovský prostor by měl být 

hodnotitelný a hodnocený a „imisně 

ochráněný. 

15.  

15 
 K § 2, k 

formulaci 
na konci 
odstavce 
 

Navrhujeme doplnit do formulace na 

konci odstavce explicitní výčet situací, 

které mohou mít významný vliv na 

zhoršení nebo zlepšení imisní situace. 

Zdůvodnění:  

Vhodné by zde bylo vyjmenovat 

situace, které mohou mít významný 

vliv na zhoršení nebo zlepšení imisní 

situace., např. uvedení do provozu 

kotle na spalování tuhých paliv, 

biomasy, odpadu, havárie na zdroji 

spalování, odlučovači, výrobě 

benzenu, popřípadě naopak: ukončení 

výroby na zdroji emisí.  

 

Doporučující Vysvětleno 
 
Takováto kazuistika může být součástí 
metodického materiálu, nikoliv součástí 
závazného právního předpisu, současně není 
možnost uvést všechny relevantní situace, 
čímž takový výčet značně ztrácí na významu. 
Dané ustanovení je adresováno primárně 
ČHMÚ jakožto subjektu pověřenému na 
základě zákona 201/2012 Sb., k posuzování a 
vyhodnocování stavu kvality ovzduší. Tento 
odborně způsobilý subjekt není potřeba o 
situacích způsobujících zhoršování kvality 
ovzduší spravovat. O příčinách zhoršování 
kvality ovzduší se lze dočíst také v odborné 
literatuře, k tomuto účelu právní předpisy 
neslouží.  

 

16 
MHMP K úvodní 

větě 

 

za slovem „ovzduší“ vypustit čárku a 

dále slova „(dále jen zákon)“, 

v souladu s čl. 44 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády, nahradit 

slovy „(dále jen „zákon“)“ 

Doporučující Akceptováno jinak  
 
Legislativní zkratka je již zavedena v úvodní 
větě vyhlášky č. 330/2012 Sb. Na základě 
připomínky Ministerstva financí byla tedy 
z návrhu zcela vypuštěna. 
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17 
 k bodu 1 

(§ 1a 

odst. 1 a 

2) 

 

slova „Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 

21. května 2008 o kvalitě vnějšího 

ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu“, 

v souladu s čl. 45 odst. 4 až 7 

Legislativních pravidel vlády, nahradit 

normativním nebo nenormativním 

odkazem na právní předpis Evropské 

unie, doplnit poznámku pod čarou č. 2 

a v ní uvést úplnou citaci právního 

předpisu Evropské unie                 

 

 Akceptováno jinak  
 
Akceptována byla připomínka Ministerstva 
dopravy, která navrhuje upravit slovo 
„Směrnicí“ na slovo „směrnicí“ v textu § 1a. 
S ohledem na skutečnost, že se v textu 
vyhlášky s odkazem na směrnici již dále 
nepracuje, považujeme i z hlediska právní 
jistoty adresátů právní normy za vhodnější 
uvedení celého názvu směrnice přímo v textu 
vyhlášky.  

 

18 
 k bodu 4 

(§ 3 odst. 

1) 

za text „§ 3 odst. 1“ vložit slova „větě 

první“ 

 

Doporučující Akceptováno 

 

 

19 

 k bodu 5 

(§ 3 odst. 

2) 

- za slova „V § 3 se“, v souladu 

s čl. 58 odst. 2 písm. i) 

Legislativních pravidel vlády, 

Doporučující Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBLCEGL4N)



 

14 

 vložit slova „za odstavec 1“ a 

dále na konci odstavce 2 

doplnit uvozovky nahoře a 

tečku     

 

 

20 
 k bodu 7 

(Příloze 

č. 2 části 

A bodu 1) 

 

- u první vysvětlivky ve větě 

první slovo „jedna“, v souladu 

s čl. 43 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády, nahradit číslem 

„1“ 

- u druhé vysvětlivky ve větě 

první slovo „dvě“, v souladu 

s čl. 43 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády, nahradit číslem 

„2“ 

- u třetí vysvětlivky ve větě první 

slovo „jedna“, v souladu s čl. 

43 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády, nahradit číslem 

„1“ 

-  

Doporučující Akceptováno 
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  k bodu 8 

(Příloze 

č. 2 části 

B bodu 3) 

 

- za slova „V Příloze č. 2 části B 

bodě 3“ vložit slově „větě první“ 

Doporučující Akceptováno 

 

21 
 k bodu 9 

(Příloze 

č. 6) 

 

- před slovo „Příloha“ vložit 

uvozovky dole 

- před slovem „Referenční“ 

uvozovky dole vypustit 

Doporučující Akceptováno 

 

22 
MD 

K bodu 1 

 

Doporučujeme znění novelizačního 

bodu uvést do souladu s čl. 58 odst. 2 

písm. a) Legislativních pravidel vlády, 

přičemž je třeba zohlednit, že nový 

paragraf se vkládá včetně nadpisu. 

Doporučující Akceptováno  

 

23 
 

K bodu 1  

 

V § 1a odst. 1 a 2 doporučujeme při 

citaci směrnice 2008/50/ES užít 

malého počátečního písmene. 

Doporučující Akceptováno  
  

 

24 
 

K bodu 5 

 

Doporučujeme ukončit znění 

novelizačního bodu uvozovkami 

nahoře a tečkou. 

Doporučující Akceptováno 
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