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Rozeslána dne 22. března 2017

Cena Kč 47,–

O B S A H:
83. V y h l á š k a , 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
84. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně
85. S d ě l e n í Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
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83
VYHLÁŠKA
ze dne 17. března 2017,
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

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 5 odst. 6, § 30 odst. 4 a § 34 odst. 5 zákona č. 201/
/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Čl. I
Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu
informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Komise (EU) 2015/1480 ze
dne 28. srpna 2015, kterou se mění několik příloh
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/
/ES a 2008/50/ES, kterými se stanoví pravidla pro
referenční metody, ověřování údajů a umístění míst

odběru vzorků při posuzování kvality vnějšího
ovzduší.“.
2. V § 1 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) obsahové náležitosti protokolu o měření úrovně
znečištění.“.
3. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Obsahové náležitosti protokolu o měření
úrovně znečištění jsou stanoveny v příloze č. 7 k této
vyhlášce.“.
4. V § 4 odst. 2 větě druhé se za slova „Informace o“ vkládají slova „průměrných čtvrtletních“
a slova „ , uváděné jako průměrné hodnoty za posledních 12 měsíců,“ se zrušují.
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5. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 330/2012 Sb.
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6. V příloze č. 2 části B bodě 1 se věta „Alespoň
jedno stacionární měření se umístí do předměstských
lokalit v zónách, pokud je zde vyšší expozice populace.“ nahrazuje větou „Alespoň jedna stanice v zóně
a aglomeraci se umístí v oblastech, kde může dojít
k expozici obyvatelstva nejvyšší koncentraci troposférického ozónu.“.
7. V příloze č. 3 bodě 2.1 se za slova „minimálně 270°“ vkládají slova „nebo 180° pro místa odběru v linii obytné zástavby“.
8. V příloze č. 3 se na konci textu bodu 2.2
doplňují slova „a jakékoli odchylky jsou řádně zdokumentovány“.
9. V příloze č. 3 bodě 2.5 se na konci textu
písmene a) doplňují slova „ ; velkou křižovatkou se
pro účely tohoto ustanovení rozumí křižovatka,
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která naruší plynulost dopravy a kde vznikají emise
odlišné od ostatních částí silnice“.
10. V příloze č. 3 bod 3.1 zní:
„3.1 Dokumentují se postupy výběru míst
a umístění všech měřicích míst v síti, a to
včetně pořízení fotografie okolí měřicí lokality v hlavních světových stranách, a podrobné mapy. V případě orientačního měření nebo modelování musí dokumentace
obsahovat podrobné informace o těchto
metodách a o plnění požadavků uvedených
v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.
11. V příloze č. 3 bodě 3.2 se za slova „pravidelně přezkoumává“ vkládají slova „nejméně každých 5 let“ a na konci textu bodu se doplňují slova
„ , koncepce sítě a měřicích míst“.
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12. V příloze č. 6 část A zní:
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13. Za přílohu č. 6 se doplňuje příloha č. 7,
která zní:
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 330/2012 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2017.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 9. března 2017
o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího
stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2017 – 2020, uzavřená dne 6. 12. 2016 mezi smluvními
stranami
Odborovým svazem ECHO,
Českým odborovým svazem energetiků
a
Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017, uzavřená dne 20. 12. 2016 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a
autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce MHD/VSD
a
Svazem dopravy České republiky – Sekce MHD.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017, uzavřená dne 20. 12. 2016 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a
autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství
a
Svazem dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství.
4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017 pro a. s. a s. r. o., uzavřená dne 12. 12. 2016 mezi
smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a
autoopravárenství Čech a Moravy – Sekce silničního hospodářství
a
Svazem dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství.
5. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2017, uzavřená dne 18. 11. 2016 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České
republice
a
Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.
6. Dodatek č. 6 ze dne 20. 12. 2016 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené dne 20. 6. 2012 mezi
smluvními stranami
Svazem bank a pojišťoven
a
Odborovým svazem pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví.
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7. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2017 – 2020, uzavřená dne 1. 12. 2016 mezi smluvními
stranami
Odborovým svazem ECHO
a
Svazem chemického průmyslu České republiky.
8. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2017 – 2018, uzavřená dne 18. 1. 2017 mezi smluvními
stranami
Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu
a
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.

Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 10. března 2017
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací
schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných
organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto
sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné
organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro
přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.

Ministryně:
v z. prof. PhDr. Štech, CSc., v. r.
náměstek člena vlády
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Příloha

Strana 884

Sbírka zákonů č. 85 / 2017

Částka 30

Částka 30

Sbírka zákonů 2017

Strana 885

Strana 886

Sbírka zákonů 2017

Částka 30

Částka 30

Sbírka zákonů 2017

Strana 887

Strana 888

Sbírka zákonů 2017

Částka 30

17

8 591449 030014
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
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