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Cena Kč 37,–

O B S A H:
68. 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, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.
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VYHLÁŠKA
ze dne 6. března 2020,
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,
ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 5 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.,
se mění takto:
1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:
„§ 1a
Vymezení pojmů
(1) Celostátním cílem snížení expozice částicemi PM2,5 se rozumí procento snížení průměrné
expozice obyvatelstva pro 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.
(2) Ukazatelem průměrné expozice se rozumí
průměrná úroveň expozice obyvatelstva částicemi
PM2,5 vyplývající z posuzování úrovně znečištění
částicemi 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.
(3) Maximální expoziční koncentrací částic
PM2,5 se rozumí úroveň, 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 na
základě ukazatele průměrné expozice, s cílem omezit
škodlivé účinky na lidské zdraví.“.

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slovem „bodu“
číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.
3. V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„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.“.
4. V § 3 odst. 1 větě první se za slovo „posuzování“ vkládají slova „a vyhodnocení“.
5. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Posuzování a vyhodnocení plnění celostátního cíle snížení expozice částicemi PM2,5 a dosažení
maximální expoziční koncentrace částicemi PM2,5 se
provádí prostřednictvím ukazatele průměrné expozice vyjádřeného jako klouzavá průměrná roční koncentrace částic PM2,5 za tři kalendářní roky zahrnující cílový rok a dva předcházející kalendářní roky.“.
Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.
6. V § 3 odstavec 4 zní:
„(4) V případě, že se pro posouzení úrovně
znečištění využívá
a) stacionární měření, dodržují se postupy pro odběr vzorků a provádění analýz stanovené v části A přílohy č. 6 k této vyhlášce; ke stacionárnímu měření lze použít i jiný postup, jestliže lze
testem ekvivalence prokázat, že jím lze dosáhnout rovnocenných výsledků,
b) výpočet modelem, použijí se modely stanovené
v části B přílohy č. 6 k této vyhlášce; k výpočtu
modelem lze použít i jiné modely, jestliže lze
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prokázat, že jimi lze dosáhnout rovnocenných
výsledků,

chovány, pokud není nutné tyto lokality ze
zvláštních důvodů změnit.

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 prokázat, že jimi lze dosáhnout rovnocenných výsledků.“.

2) Pokud se částice PM2,5 a částice PM10 měří na
stejné lokalitě, počítají se jako 2 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.

7. V příloze č. 2 části A bodě 1 text pod tabulkou zní:
„Poznámky:
1) Pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý, částice PM10
a PM2,5 a benzen se zřizuje nejméně 1 lokalita
pro měření městské pozaďové úrovně znečištění
a 1 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 v posledních 3 letech
překročen imisní limit pro částice PM10, jsou za-

3) 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 1 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.“.
8. V příloze č. 2 části B bodě 3 větě první se
číslo „5“ nahrazuje číslem „4“ a věta poslední se
zrušuje.
9. Příloha č. 6 zní:
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„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 330/2012 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Strana 806

Sbírka zákonů 2020

Částka 29

Částka 29

Sbírka zákonů 2020

Strana 807

Strana 808

Sbírka zákonů 2020

Částka 29

20

8 591449 029018
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 – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. 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 2020 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead 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@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; 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; 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 9:
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. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod
Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

