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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 posu-
zování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu
informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smo-
gových situacích, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se do-
plňuje 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“ na-
hrazuje čárkou, na konci písmene c) se tečka nahra-
zuje 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 „Infor-
mace o“ vkládají slova „průměrných čtvrtletních“
a slova „ , uváděné jako průměrné hodnoty za po-
sledních 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 popu-
lace.“ nahrazuje větou „Alespoň jedna stanice v zóně
a aglomeraci se umístí v oblastech, kde může dojít
k expozici obyvatelstva nejvyšší koncentraci tropo-
sférického ozónu.“.

7. V příloze č. 3 bodě 2.1 se za slova „mini-
málně 270°“ vkládají slova „nebo 180° pro místa od-
běru v linii obytné zástavby“.

8. V příloze č. 3 se na konci textu bodu 2.2
doplňují slova „a jakékoli odchylky jsou řádně zdo-
kumentovány“.

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,

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 loka-
lity v hlavních světových stranách, a po-
drobné mapy. V případě orientačního mě-
ření 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 „pravi-
delně přezkoumává“ vkládají slova „nejméně kaž-
dých 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
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