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288

ZÁKON

ze dne 7. června 2011,

kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb.,

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. I

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb.,
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona
č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/
/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006
Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb.,
zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 25/2008 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/
/2008 Sb., zákona č. 483/2008 Sb., zákona č. 223/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 164/2010 Sb., zákona
č. 172/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 91/
/2011 Sb. a zákona č. 221/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňují věty
„Emisní stropy pro všechny stacionární zdroje nebo
jejich skupiny na vymezených územích stanoví vláda
svým nařízením. Orgány ochrany ovzduší činí veškerá
opatření k dosažení emisních stropů podle předchozí
věty, zejména při vydávání stanovisek, závazných sta-
novisek a povolení podle § 17 a při rozhodování o změ-
nách povolení podle § 53 odst. 2 písm. b).“.

2. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu
a poznámek pod čarou č. 9b až 9g zní:

„§ 7a

Nízkoemisní zóny

(1) Ve zvláště chráněných územích9b), lázeňských
místech9c), nebo pokud došlo k překročení některého
z imisních limitů stanovených v prováděcím právním
předpisu, může obec na svém území, nebo jeho části,
stanovit nařízením9d) zónu s omezením provozu mo-

torových silničních vozidel (dále jen „nízkoemisní
zóna“) postupem podle tohoto zákona a prováděcích
právních předpisů.

(2) Obec v nařízení vymezí území nízkoemisní
zóny a emisní kategorie vozidel, která mají povolen
vjezd do této zóny. Pro případy vzniku smogové si-
tuace podle § 8 odst. 1 může obec stanovit zvláštní
podmínky provozu nízkoemisní zóny, zejména zpřís-
nit emisní kategorie vozidel, která mohou vjíždět do
nízkoemisní zóny po dobu trvání smogové situace.
Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice9e) lze nízko-
emisní zónu stanovit pouze v případě, že na území obce
mimo nízkoemisní zónu anebo mimo zastavěné území
téže nebo sousední obce existuje jiná dálnice nebo sil-
nice stejné nebo vyšší třídy9e), po které je možné zajistit
stejné dopravní spojení.

(3) Obec v nařízení o vyhlášení nízkoemisní zóny
stanoví jeho účinnost nejdříve 12 měsíců od jeho vy-
hlášení. Obec informuje ministerstvo o přijetí nařízení
nejpozději jeden měsíc před nabytím jeho účinnosti.

(4) Místní úpravu provozu na pozemních komu-
nikacích v nízkoemisní zóně stanoví příslušný úřad
postupem podle jiného právního předpisu9f). Začátek
a konec nízkoemisní zóny je označen svislou dopravní
značkou podle jiného právního předpisu9f), která
kromě příslušného omezení vymezí vozidla s emisními
kategoriemi, kterým je vjezd do nízkoemisní zóny do-
volen. Vjezd do nízkoemisní zóny je povolen pouze
pro silniční motorová vozidla označená emisní plake-
tou s uvedením příslušné emisní kategorie podle pro-
váděcího právního předpisu a v souladu s podmínkami
stanovenými příslušnou dopravní značkou. Porušení
této povinnosti je přestupkem podle jiného právního
předpisu9g). Výjimky jsou stanoveny v příloze č. 4 k to-
muto zákonu. Výrobu a distribuci emisních plaket za-
jišťuje ministerstvo, které může touto činností pověřit
jinou osobu. Emisní plaketa se vydává za úplatu, jejíž
výši stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Úřad obce, která vyhlásila svým nařízením
nízkoemisní zónu, může na základě žádosti provozo-
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vatele vozidla povolit dočasnou nebo trvalou indivi-
duální výjimku z následujících důvodů:

a) nemoc, bezmoc či jiné postižení osoby, která ne-
splňuje podmínky pro přiznání označení pro
osobu těžce zdravotně postiženou,

b) pracovní doba žadatele o výjimku neumožňující
přepravovat se hromadnou dopravou,

c) pro vozidla se speciálním vybavením (nákladní
dopravníky, zábavní zařízení, vozidla užívaná jako
pracoviště, speciální vozidla taxislužeb a služeb
v cestovním ruchu),

d) zásadní význam pro podnikání, kde by omezení
provozu v nízkoemisní zóně mohlo výrazně ohro-
zit či znemožnit podnikání,

e) pro vozidla určená k přepravě věcí na kulturní
a společenské akce, včetně akcí rekreačních, vzdě-
lávacích a výchovných (například dětské tábory),

f) pro vozidla k přepravě tuhých, tekutých a plyn-
ných paliv pro zajištění provozu nemocnic, sociál-
ních ústavů a školských zařízení.

(6) Emisní plaketa musí být umístěna a celou svou
plochou přímo nalepena na vnitřní straně čirého skla
předního okna motorového vozidla nebo prvního mo-
torového vozidla v jízdní soupravě na pravém dolním
okraji skla tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nej-
méně omezen a plaketa byla dobře viditelná z vnější
strany vozidla.

(7) V případě, že motorové vozidlo není vybaveno
předním sklem, musí být emisní plaketa umístěna a ce-
lou svou plochou přímo nalepena v pravé přední části
vozidla, pevně spojené s jeho nosnými částmi. Plaketa
musí být umístěna tak, aby byla kontrolovatelná a aby
byla chráněná před přímým znečištěním způsobeným
koly vozidla.

(8) Pro získání emisní plakety je provozovatel sil-
ničního motorového vozidla povinen předložit tech-
nický průkaz silničního motorového vozidla. U vozidel
registrovaných v zahraničí se emisní plaketa přiděluje
podle data první registrace motorového vozidla, pokud
nelze prokázat jeho emisní třídu.

(9) Prováděcí právní předpis stanoví způsob zařa-
zení motorových silničních vozidel do emisních kate-
gorií, vzory emisních plaket, bližší podmínky jejich
distribuce a jejich cenu a pravidla pro označení vozidel
příslušnou emisní plaketou.

9b) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.

9c) § 28 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných
lázních a lázeňských místech a o změně některých souvise-
jících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů.

9d) § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.

9e) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.

9f) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů.

9g) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.“.

3. V § 17 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) podmínky provádění činností a provozu technolo-
gií souvisejících s provozem nebo zajištěním pro-
vozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úro-
veň znečištění.“.

4. V § 17 odst. 8 se na konci písmene a) čárka
nahrazuje středníkem a doplňují se slova „emisní limity
stanovené v povolení mohou být přísnější než emisní
limity stanovené prováděcím právním předpisem,“.

5. V § 43 se na konci písmene z) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena za) a zb), která znějí:
„za) zajišťuje výrobu a distribuci emisních plaket podle

§ 7a odst. 4,

zb) vede seznam vyhlášených nízkoemisních zón
a zpřístupňuje veřejnosti informace z tohoto sez-
namu způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

6. V § 50 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Obec může vydat v přenesené působnosti na-
řízení, kterým stanoví nízkoemisní zónu podle § 7a.“.

7. V § 53 odst. 2 písm. b) se za slovo „rozhod-
nutí“ vkládají slova „ , zejména ke změně v provozu
stacionárního zdroje, nebo změně emisních limitů nebo
jiných podmínek provozu stanovených prováděcím
právním předpisem či stanovení emisního stropu na vy-
mezeném území“.

8. V § 53 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:

„(3) Při změně povolení podle odstavce 2 písm. b)
v případě stanovení emisního stropu na vymezeném
území zohlední orgán ochrany ovzduší zejména příspě-
vek daného stacionárního zdroje k úrovni znečištění.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4
až 6.
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9. V § 55 odst. 1 se slova „a § 6 odst. 9“ nahrazují
slovy „ , § 6 odst. 9 a § 7a odst. 9“.

10. Příloha č. 4 včetně nadpisu a poznámek pod
čarou č. 27 až 30 zní:

„Příloha č. 4 k zákonu č. 86/2002 Sb.

Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách

Omezení provozu v nízkoemisních zónách se nevztahuje na

a) zvláštní vozidla27),

b) vozidla integrovaného záchranného systému,

c) vozidla k řešení mimořádné události28) nebo v souvislosti s řešením krizové situace29), včetně zásobování
postižených míst, svozu dřeva po živelní pohromě, jízd speciálních vozidel pro odstranění následků škod
(lesní stroje, stavební stroje),

d) vozidla přepravující osoby zdravotně postižené, označená podle příslušných předpisů,

e) vojenská vozidla Armády České republiky a NATO,

f) historická vozidla,

g) vozidla k provádění činností bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou po-
zemních komunikací nebo drah, plynových zařízení, elektroenergetických zařízení, energetických zařízení
soustav zásobování tepelnou energií a vodárenských zařízení,

h) vozidla k přepravě poštovních zásilek,

i) vozidla k přepravě komunálního odpadu,

j) vozidla určená k odstranění závad vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických sítí, rozvodů soustav zá-
sobování tepelnou energií, sítí veřejných elektronických komunikací a dalších inženýrských sítí ve veřejném
zájmu,

k) vozidla zajišťující veřejnou linkovou dopravu30),

l) osoby s trvalým pobytem na území nízkoemisní zóny.

27) § 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.
28) Zákon č. 239/2000 Sb.
29) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
30) § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.“.
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ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. II

V § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních ko-
munikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb., se do-
plňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou
č. 11i zní:

„(3) V případě vyhlášení signálu upozornění nebo
signálu regulace pro suspendované částice PM10 podle
zvláštního právního předpisu11i), je až do odvolání pří-
slušného signálu možné užít vybrané úseky pozemních
komunikací stanovené zvláštním právním předpisem11i)
bez zpoplatnění.

11i) Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvlášt-
ních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační
řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionár-
ních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování
a provozování krajských a místních regulačních řádů a způ-
sob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění
ovzduší veřejnosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Nečas v. r.
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USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze dne 6. září 2011

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přijatém Parlamentem dne 7. června 2011 a vráceném
prezidentem republiky dne 23. června 2011.

Němcová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2011,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích a o změnách některých zákonů (zákon o sil-
ničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zá-
kona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 480/2008 Sb. a zákona č. 133/2011 Sb., (dále jen „zá-
kon“) k provedení § 67 odst. 1 a 11 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pra-
vidla provozu na pozemních komunikacích a úprava
a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění
vyhlášky č. 153/2003 Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb., se
mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se slova „§ 67 odst. 7“
nahrazují slovy „§ 67 odst. 1 a 11“.

2. V § 12 odst. 1 písmeno m) včetně poznámky
pod čarou č. 11 zní:

„m) „Vyhrazené parkoviště“ (č. IP 12); údaje o tom,
pro koho je parkoviště vyhrazeno, například název
organizace, státní poznávací značka, symbol zaří-
zení nebo prostoru pro osoby na vozíku11), a po-
případě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové
tabulce; tyto údaje mohou být uvedeny i na značce
místo nápisu, například „RÉSERVÉ“, „TAXI“,
„BUS“; mimo dobu, po kterou je parkoviště vy-
hrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit
a stát i řidiči jiných vozidel, pokud to není jinak
zakázáno; případný stanovený způsob stání se vy-
značuje obdobně jako na značkách č. IP 11b až
č. IP 11g; značka č. IP 12, kde je uveden symbol
zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku11),
označující parkoviště vyhrazené podle zvláštního
předpisu6a), je vždy doplněna vodorovnou do-
pravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozi-
dlo přepravující osobu těžce zdravotně postiže-
nou“ (č. V 10f); značka ukončuje platnost značek
č. B 28 a č. B 29,

11) Příloha č. 4 bod 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové uží-
vání staveb.“.

3. V § 21 odst. 1 písm. f) se slova „osobu těžce
postiženou nebo těžce pohybově postiženou“ nahra-
zují slovy „osobu těžce zdravotně postiženou“.

4. V § 21 odstavec 4 zní:

„(4) Na ploše vyznačené vodorovnou dopravní
značkou č. V 10f smí zastavit a stát pouze vozidlo
označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Značka
„Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou“ (č. V 10f) je vždy do-
plněna značkou „Vyhrazené parkoviště“ č. IP 12, kde
je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na
vozíku11).“.

5. Text nad § 27 zní: „[K § 5 odst. 1 písm. d)
a § 67 odst. 1 a 11 zákona]“.

6. V § 27 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující
osobu těžce zdravotně postiženou“ (č. O 7)“.

7. V § 27 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) „Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní
službu“ (č. O 5).“.

8. V § 27 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Vyobrazení a způsob vyplnění parkovacího průkazu
označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdra-
votně postiženou (č. O 7) je uvedeno v příloze č. 12.“.

9. V příloze č. 7 se vyobrazení speciálního ozna-
čení vozidla Označení vozidla přepravujícího osobu
těžce zdravotně postiženou nebo těžce pohybově po-
stiženou O 1 zrušuje a slova „Označení vozidla prak-
tického lékaře ve službě“ se nahrazují slovy „Označení
vozidla lékaře konajícího návštěvní službu“.

10. Za přílohu č. 11 se doplňuje příloha č. 12,
která zní:
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„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 30/2001 Sb.

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (č. O 7)

Vyobrazení přední strany

Vyobrazení zadní strany

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou má rozměry 106 x 148 mm
a je opatřen vodoznakem se vzorem „lipové lístky“. Údaje o držiteli musí být vyplněny strojovým způsobem
nebo hůlkovým písmem při použití světlostálé fixy o síle 0,5 mm. Po vyplnění a připevnění fotografie je papírový
průkaz laminován ochrannou folií.“.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.
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291

VYHLÁŠKA

ze dne 7. září 2011,

kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb.,
o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami,

které náleží do sektoru finančních institucí,
ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 4
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 57/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací
a podkladů České národní bance osobami, které náleží
do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/
/2006 Sb., vyhlášky č. 385/2008 Sb. a vyhlášky č. 225/
/2010 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Článek 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému
centrálních bank a Evropské centrální banky.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998
o shromažďování statistických informací Evropskou cen-
trální bankou, v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009 ze dne
19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních
institucí (ECB/2008/32), v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 958/2007 ze dne
27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů
(ECB/2007/8).
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009 ze dne
19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finanč-
ních společností zapojených do sekuritizačních transakcí
(ECB/2008/30).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005
ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se
platební bilance, mezinárodního obchodu službami a pří-
mých zahraničních investic, v platném znění.“.

2. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 3 zní:

„(1) Pro účely této vyhlášky se fondem peněžního
trhu rozumí fond kolektivního investování podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího roz-
vahu sektoru měnových finančních institucí3).

3) Článek 1a nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/
/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru mě-
nových finančních institucí (ECB/2008/32), ve znění naří-
zení Evropské centrální banky (EU) č. 883/2011 (ECB/
/2011/12).“.

3. V nadpisu § 6 se slovo „Výkaz“ nahrazuje slo-
vem „Výkazy“.

4. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:

„(2) Zprostředkovatel financování aktiv, který
v bilanci aktiv a pasiv vykazuje položky ve vztahu k za-
hraničí,

a) k poslednímu dni každého měsíce sestavuje a před-
kládá České národní bance výkaz PB (ČNB) 61-12
„Měsíční výkaz o úvěrech a vkladech ve vztahu
k zahraničí“ s kódem přiřazeného datového sou-
boru JISIFE61, a to vždy do 25 kalendářních dnů
následujícího měsíce,

b) ke konci každého čtvrtletí sestavuje a předkládá
České národní bance výkaz PB (ČNB) 62-04
„Čtvrtletní výkaz – splátkový kalendář dlouhodo-
bých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí“ s kó-
dem přiřazeného datového souboru JIPIFE62, a to
vždy do 30 kalendářních dnů následujících po
skončení čtvrtletí,

c) ke konci každého kalendářního roku sestavuje
a předkládá České národní bance výkaz PB
(ČNB) 63-01 „Roční výkaz o přímých zahranič-
ních investicích“ s kódem přiřazeného datového
souboru JISIFE63, a to vždy do 30 kalendářních
dnů následujících po skončení roku.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

5. V § 6 odst. 3 se slova „výkazu podle odstav-
ce 1“ nahrazují slovy „výkazů podle odstavců 1 a 2“.

6. V § 13 odst. 5 se na konci textu věty první do-
plňují slova „ , nejedná-li se o údaje o transakcích ve
vztahu k zahraničí ve výkazech podle § 6 odst. 2, kdy
se použije kurz devizového trhu vyhlášený pro den
uskutečnění transakce nebo pro den, kdy bylo o tran-
sakci účtováno, nebo lze použít průměrný kurz za vy-
kazované období“.

7. Příloha č. 3 zní:
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„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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