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VYHLÁŠKA

ze dne 10. března 2022,

kterou se mění vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 k provedení § 80 odst. 1 písm. s) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změ-
nách některých souvisejících zákonů, ve znění zá-
kona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona
č. 267/2015 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona
č. 205/2020 Sb. a zákona č. 544/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hluko-
vém mapování, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatném řádku doplňují věty:

„Směrnice Komise (EU) 2020/367 ze dne
4. března 2020, kterou se mění příloha III směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/
/ES, pokud jde o stanovení metod hodnocení
škodlivých účinků hluku ve venkovním pro-
středí.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU)
2021/1226 ze dne 21. prosince 2020, kterou se
pro účely přizpůsobení vědeckému a technic-
kému pokroku mění příloha II směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokud
jde o společné metody hodnocení hluku.“.

2. V § 1 se za text „unie1)“ vkládají slova
„ , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis
Evropské unie6)“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

„6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/
/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností po-
dávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících
s politikou životního prostředí a o změně nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006
a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu
a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/
/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES)
č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS.“.

3. V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Škodlivými účinky hluku se rozumí účin-
ky nepříznivé pro lidské zdraví, obtěžování hlukem
a pocit nepohody vznikající působením hluku na
osoby vystavené hodnotám hlukového ukazatele sta-
noveným v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstav-
ce 2 až 5.

4. V § 3 odst. 1 se slova „příloze č. 2“ nahrazují
slovy „příloze č. 1“.

5. § 4 a 5 včetně nadpisů a poznámky pod čarou
č. 7 znějí:

„§ 4

Způsob informování veřejnosti
o strategických hlukových mapách

Strategické hlukové mapy zpřístupňuje Minis-
terstvo zdravotnictví veřejnosti na svých interneto-
vých stránkách ve formě otevřených dat umožňují-
cích prohlížení a stahování dat6),7).

§ 5

Akční plány snižování škodlivých účinků hluku

(1) Akční plán obsahuje mapovou, tabulkovou
a textovou část.

(2) Základní požadavky na obsah akčních plánů
jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES
ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve
venkovním prostředí.“.

6. V příloze č. 1 bod 3. zní:

„3. hodnota hlukového ukazatele pro den-
-večer-noc (Ldvn) v decibelech (dB) je defino-
vána vzorcem
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kde
Ld je dlouhodobý průměr hladiny akustického

tlaku vážené funkcí A podle české technické
normy4) určený za všechna denní období jed-
noho roku,

Lv je dlouhodobý průměr hladiny akustického
tlaku vážené funkcí A podle české technické
normy4) určený za všechna večerní období jed-
noho roku,

Ln je dlouhodobý průměr hladiny akustického
tlaku vážené funkcí A podle české technické
normy4) určený za všechna noční období jed-
noho roku

a kde
den je 12 hodin v rozmezí od 6:00 hodin do
18:00 hodin; večer jsou 4 hodiny v rozmezí
od 18:00 hodin do 22:00 hodin; noc je 8 hodin
v rozmezí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a rok je
příslušný kalendářní rok, pokud jde o imise
hluku, a průměrný rok, pokud jde o meteorolo-
gické podmínky.“.

7. V příloze č. 1 bod 5. včetně poznámky pod
čarou č. 8 zní:

„5. V případě výpočtu pro účely strategického
hlukového mapování z hlediska vystavení osob
hluku v budovách a v jejich blízkosti musí být
hodnotící bod ve výšce 4,0 m nad terénem, a to
podle výpočtových metod stanovených přílo-
hou II směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve ven-
kovním prostředí, v platném znění8), (dále jen
„stanovené výpočtové metody“).

8) Příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním
prostředí, ve znění směrnice 2015/996 a směrnice 2021/
/1226.“.

8. V příloze č. 1 bod 7. zní:

„7. Pro výpočet hodnot hlukových ukazatelů
Ldvn a Ln se použijí pro hluk ze silniční, želez-
niční a letecké dopravy a pro průmyslový hluk
stanovené výpočtové metody.

Pro tento výpočet se použijí pouze taková pro-
gramová vybavení, která obsahují deklaraci
o průkazné shodě tohoto programového vyba-
vení se stanovenými výpočtovými metodami.“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

9. V příloze č. 2 bod 1. Obecná část zní:

1. Obecná část

Strategická hluková mapa představuje hlukovou si-
tuaci v 5dB pásmech (dále jen „příslušná 5dB pás-
ma“), a to:

a) pro hlukový ukazatel Ldvn hodnoty 50,0–54,9;
55,0–59,9; 60,0–64,9; 65,0–69,9; 70,0–74,9;
> 75,0 dB;

b) pro hlukový ukazatel Ln hodnoty 40,0–44,9;
45,0–49,9; 50,0–54,9; 55,0–59,9; 60,0–64,9;
65,0–69,9; > 70,0 dB.

Mapová část se pořizuje zvlášť pro hlukový ukazatel
Ldvn a pro hlukový ukazatel Ln.

1.1. Mapová část obsahuje alespoň následující údaje:

1.1.1. Izofony hlukového ukazatele Ldvn v 5dB
pásmech.

1.1.2. Izofony hlukového ukazatele Ln v 5dB
pásmech.

1.1.3. Zobrazení hranic obcí a jejich název
v okolí zdroje hluku.

1.1.4. Zobrazení zdrojů hluku, které jsou před-
mětem výpočtu.

1.1.5. Zobrazení budov v okolí zdrojů hluku.

1.1.6. Zobrazení kritických míst.

1.2. Tabulková část obsahuje alespoň následující
údaje:

1.2.1. Odhadovaný počet hlukem ovlivněných
osob v příslušných 5dB pásmech.

1.2.2. Odhadovaný počet hlukem ovlivněných
staveb pro bydlení v příslušných 5dB
pásmech.

1.2.3. Odhadovaný počet hlukem ovlivněných
staveb pro bydlení s tichou fasádou v pří-
slušných 5dB pásmech, pokud jsou ta-
kové údaje k dispozici; tichou fasádou
se rozumí fasáda, u které hodnota Ldvn

ve výšce 4 m nad zemí a 0,1 m před fasá-
dou je pro hluk ze specifického zdroje
o více než 20dB nižší než u fasády, která
má nejvyšší hodnotu Ldvn a současně
Ldvn tiché fasády je menší než 55dB.

1.2.4. Odhadovaný počet hlukem ovlivněných
staveb pro bydlení se speciálními proti-
hlukovými opatřeními v příslušných 5dB

Sbírka zákonů č. 55 / 2022Částka 31 Strana 555



pásmech, pokud jsou takové údaje k dis-
pozici; speciálním protihlukovým opatře-
ním se rozumí ochrana proti jednomu
nebo více typům hluku v životním pro-
středí, v kombinaci s takovými ventilač-
ními nebo klimatizačními zařízeními, aby
bylo možné zachovat vysoké hodnoty
protihlukové ochrany.

1.2.5. Odhadovaný počet hlukem ovlivněných
staveb škol v příslušných 5dB pásmech.

1.2.6. Odhadovaný počet hlukem ovlivněných
staveb lůžkových zdravotnických zaří-
zení v příslušných 5dB pásmech.

1.2.7. V případech uvedených pod body 1.2.1.
až 1.2.6. počty osob a staveb pro bydlení,
u nichž dochází k překročení mezních
hodnot hlukových ukazatelů.

1.2.8. Celkovou plochu území v km2 vystavenou
hodnotám Ldvn > 55 dB, Ldvn > 65 dB,
Ldvn > 75 dB.

1.2.9. Celkový počet osob vystavených hod-
notám Ldvn > 55 dB, Ldvn > 65 dB,
Ldvn > 75 dB.

1.2.10. Celkový počet staveb pro bydlení vy-
stavených hodnotám Ldvn > 55 dB,
Ldvn > 65 dB, Ldvn > 75 dB.

Údaje podle bodů 1.2.1. až 1.2.6. této přílohy se pro
jednotlivé zdroje strukturují po krajích, dále po ob-
cích s uvedením kódu obce a názvu obce podle Čí-
selníku obcí Českého statistického úřadu a případně
po úsecích, včetně uvedení součtu za celou Českou
republiku.

1.3. Textová část obsahuje alespoň následující údaje:

1.3.1. Identifikační údaje pořizovatele a zpraco-
vatele (název, adresa, IČO).

1.3.2. Stručný popis posuzovaného území.

1.3.3. Popis podkladů pro zpracování strate-
gické hlukové mapy a jejich zdroj.

1.3.4. Popis metodiky zpracování strategické
hlukové mapy.

1.3.5. Vyhodnocení nejistot výpočtu.

1.3.6. Určení kritických míst na základě překro-
čení mezních hodnot hlukových ukaza-
telů. Při kumulaci hluku stejné kategorie
zdrojů různých provozovatelů se na zá-
kladě dostupných dat stanoví jejich podíl
a vliv jednotlivých zdrojů jako podklad
pro zpracování akčních plánů protihluko-
vých opatření. Kritická místa se pak určí
na základě příspěvků všech zdrojů hluku
stejných kategorií.“.

10. V příloze č. 2 bodu 2. úvodní části se slovo
„zařízení“ nahrazuje slovem „zařízení2)“ a věta
druhá se zrušuje.

11. V příloze č. 3 se na konci bodu 1.5. do-
plňuje věta „V případě hluku z dopravy je součástí
také identifikace úseků komunikace, pro které je
akční plán pořízen.“.

12. V příloze č. 3 se za bod 1.14. vkládá nový
bod 1.15., který zní:

„1.15. Prostorové vymezení území tichých oblastí
v aglomeraci.“.

Dosavadní bod 1.15. se označuje jako bod 1.16.

13. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:
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„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 315/2018 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 10. března 2022,

kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků
potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18
odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravi-
nách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona
č. 174/2021 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě
a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin
a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/
/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) a b) se slovo „metody“
zrušuje.

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) způsob posouzení výsledků zkoušek vzorků
pro druhé odborné stanovisko podle § 16
odst. 7 písm. c) zákona.“.

3. V § 1 odst. 2 a 3 se text „(ES) č. 882/2004“
nahrazuje textem „(EU) 2017/625“ a za slova
„postupuje se podle“ se vkládají slova „zákona,
jiného právního předpisu nebo“.

4. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných
úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplat-
ňování potravinového a krmivového práva a pravidel tý-
kajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek
zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin,
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES)
č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014,
(EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES)
č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/
/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/
/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic
Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/

/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí
Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách),
v platném znění.“.

5. V § 3 odst. 1 se slovo „metody“ zrušuje
a slova „řádně proškolená k prováděné činnosti
podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 882/2004“ se nahrazují slovy „splňující požadavky
podle čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625“.

6. V § 3 úvodní části odstavce 2 se slovo „hod-
nocení“ nahrazuje slovem „zkoušení“ a za slovo
„požadavky“ se vkládá slovo „vybraných“.

7. V § 3 odst. 2 se písmena e) a f) zrušují.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písme-
na e) až h).

8. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Nejsou-li pro odběr vzorku stanovena
pravidla předpisy Evropské unie, zákonem, jiným
právním předpisem nebo touto vyhláškou, lze použít
metodu nebo její část vhodnou pro zamýšlený
účel.“.

9. V § 6 se na konci úvodní části odstavce 2
doplňuje slovo „alespoň“.

10. V § 6 odst. 2 písm. f) bodě 6 se slova
„a cena“ zrušují.

11. V § 6 odst. 2 písm. i) se slovo „analytickou“
nahrazuje slovy „právní, vědeckou a technickou“
a na konci textu písmene se doplňují slova „podle
čl. 34 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625“.

12. V § 6 odst. 2 písm. j) se slova „doplňující
odborný posudek“ nahrazují slovy „druhé odborné
stanovisko“.

13. V § 7 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Stěry nebo vzorky chlazených potravin,
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mrazených potravin nebo hluboce zmrazených po-
travin musí být do laboratoře doručovány za stano-
vených teplot. Jsou však povoleny krátkodobé od-
chylky mimo prostředí se stanovenou teplotou, je-li
nezbytné přizpůsobit se praktickým podmínkám
při manipulaci během odběru, přepravy, skladování
nebo předání vzorku laboratoři.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

14. V § 7 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje čís-
lem „6“.

15. V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Pokud je na žádost kontrolované osoby
poskytován vzorek pro druhé odborné stanovisko,
a lze předpokládat nehomogenitu hodnoceného
znaku v rámci šarže, části šarže, dávky nebo zásilky,
připraví se v laboratoři postupem podle odstavce 1
písm. a) laboratorní vzorek, který se rozdělí na la-
boratorní vzorek nebo vzorky pro úřední kontrolu
a laboratorní vzorek pro druhé odborné stanovis-
ko.“.

16. V § 11 odst. 2 se slova „Posuzování shody
– Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních
a kalibračních laboratoří.“ nahrazují slovy „Všeobec-
né požadavky na kompetenci zkušebních a kalibrač-
ních laboratoří.“.

17. V § 12 úvodní části ustanovení se slovo
„odebrán“ nahrazuje slovem „poskytnut“, slova
„doplňující odborný posudek“ se nahrazují slovy
„druhé odborné stanovisko“ a slova „vzorku a me-
tody zkoušení“ se nahrazují slovy „vzorku, metody
zkoušení, náležitosti protokolu o zkoušce“.

18. V § 12 písmeno b) zní:

„b) do protokolu o zkoušce podle § 11 uvedla

1. číslo záznamu odběru vzorku, že se jednalo
o vzorek pro druhé odborné stanovisko
a zda byly jeho obal a bezpečnostní prvky
neporušené včetně uvedení čísla bezpečnost-
ního obalu nebo plomby, je-li na obalu nebo
plombě uvedeno, a

2. rozšířenou nejistotu měření pro jednotli-
vé výsledky zkoušky, je-li tato stanovena,
včetně uvedení, zda se jedná o nejistotu rela-
tivní nebo absolutní, v případech, kdy tato
skutečnost není zřejmá.“.

19. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zní:

„§ 12a

Způsob posouzení výsledku zkoušky vzorku
pro druhé odborné stanovisko

podle § 16 odst. 7 písm. c) zákona

(1) Kontrolní orgán posoudí výsledek a způsob
vyhodnocení zkoušky vzorku pro druhé odborné
stanovisko jako nevyhovující, pokud zjistí, že výsle-
dek zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko
neodpovídá požadavkům na sledovaný znak, ne-
bo že došlo k chybnému vyhodnocení výsledku
zkoušky.

(2) Je-li zkouškou laboratorního vzorku pro
úřední kontrolu zjištěn výsledek nevyhovující poža-
davkům na sledovaný znak, přičemž pro tento vý-
sledek není stanovena rozšířená nejistota měření,
a kontrolovaná osoba předloží výsledek zkoušky
vzorku pro druhé odborné stanovisko deklarující
vyhovění požadavkům na sledovaný znak, kontrolní
orgán posoudí výsledek zkoušky vzorku pro druhé
odborné stanovisko jako vyhovující podle § 16
odst. 7 písm. c) zákona.

(3) Je-li zkouškou laboratorního vzorku pro
úřední kontrolu zjištěn výsledek nevyhovující poža-
davkům na sledovaný znak, přičemž pro tento vý-
sledek je stanovena rozšířená nejistota měření, a kon-
trolovaná osoba předloží výsledek zkoušky vzorku
pro druhé odborné stanovisko deklarující vyhovění
požadavkům na sledovaný znak, kontrolní orgán
posoudí výsledek zkoušky vzorku pro druhé od-
borné stanovisko postupem uvedeným v příloze
k této vyhlášce.

(4) Je-li výsledek posouzení podle odstavce 3
a přílohy k této vyhlášce takový, že rozdíl výsled-
ků R je menší než kritický rozdíl Delta, je výsledek
zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko po-
souzen jako nevyhovující.

(5) Je-li při kontrole požadavků nařízení Ko-
mise (ES) č. 1881/20067) výsledek posouzení podle
odstavce 3 a přílohy k této vyhlášce takový, že rozdíl
výsledků R je roven nebo větší než kritický rozdíl
Delta, zajistí kontrolní orgán provedení zkoušky
rozhodčího vzorku. Výsledné posouzení vzorku je
provedeno na základě výsledku zkoušky rozhodčího
vzorku. K výsledku zkoušky vzorku pro úřední
kontrolu a vzorku pro druhé odborné stanovisko
se nepřihlíží, je-li výsledek zkoušky rozhodčího
vzorku hodnocen jako nevyhovující.
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(6) Je-li v jiném případě než podle odstavce 5
výsledek posouzení podle odstavce 3 a přílohy k této
vyhlášce takový, že rozdíl výsledků R je roven ne-
bo větší než kritický rozdíl Delta, je výsledek
zkoušky vzorku pro druhé odborné stanovisko po-
souzen jako vyhovující podle § 16 odst. 7 písm. c)
zákona.

7) Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosin-
ce 2006, kterým se stanoví maximální limity někte-
rých kontaminujících látek v potravinách, v platném
znění.“.

20. Doplňuje se příloha, která včetně nadpisu
zní:

„Příloha k vyhlášce č. 231/2016 Sb.
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Čl. II
Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při posky-
tování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2022.

Ministr:

Ing. Nekula v. r.
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