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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 267/2015 Sb., k provedení § 30 odst. 3 a § 34
odst. 1 tohoto zákona, a podle § 21 písm. a) zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
k provedení § 7 odst. 7 tohoto zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. a nařízení
vlády č. 241/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. c) a d) se slova „v místě posou-
zení“ nahrazují slovy „v posuzovaném chráněném
prostoru“.

2. V § 2 písmeno n) zní:

„n) seřaďovacím nádražím železniční stanice zajiš-
ťující vlakotvorné práce, prohlídku vlaků
a opravy vozů,“.

3. V § 2 se písmeno o) včetně poznámky pod
čarou č. 4 zrušuje.

Dosavadní písmena p) až s) se označují jako písme-
na o) až r).

4. V § 2 písm. o) se za slovo „nepohybují“
vkládají slova „ , a dále seřaďovací nádraží“.

5. V § 2 se písmeno p) zrušuje.

Dosavadní písmena q) a r) se označují jako písme-
na p) a q).

6. V § 2 písmeno p) zní:

„p) údržbou, rekonstrukcí, modernizací nebo opti-
malizací dráhy činnost související s výměnou

nebo obnovou kolejového svršku, spodku a sou-
visejících zařízení, podbíjení a broušení kolejí,
případně přidání koleje, předelektrizační
úpravy, elektrizace dráhy nebo jiná související
úprava,“.

7. V § 2 se za písmeno p) vkládá nové písme-
no q), které zní:

„q) údržbou, rekonstrukcí, modernizací nebo zka-
pacitněním pozemní komunikace činnost sou-
visející s položením nového povrchu vozovky
nebo rozšířením vozovky při zachování směro-
vého nebo výškového vedení pozemní komuni-
kace nebo jiná související úprava, včetně souvi-
sející krátkodobé objízdné trasy,“.

Dosavadní písmeno q) se označuje jako písmeno r).

8. V § 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena s) a t), která včetně
poznámky pod čarou č. 4, znějí:

„s) nízkofrekvenčním hlukem v mimopracovním
prostředí zvuk, jehož převážná část energie leží
v pásmu frekvencí vymezeném třetinooktávo-
vými pásmy o střední frekvenci 10 Hz až
200 Hz,

t) stavební činností činnost v prostoru staveniště
podle jiných právních předpisů4).

4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

9. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Přípustný expoziční limit ustáleného
a proměnného hluku při práci vyjádřený ekviva-
lentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná
85 dB.“.

10. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Pro posouzení celkové úrovně hluku, kte-
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rému jsou zaměstnanci vystaveni při činnosti, při níž
hladina hluku v průběhu sledovaného období vý-
znamně kolísá mezi jednotlivými denními expozi-
cemi hluku, se místo denní úrovně hladiny hluku
použije průměrná expozice hluku. Jednotlivé denní
expozice hluku je třeba nejprve přepočítat na pra-
covní dobu 8 hodin.“.

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako od-
stavce 6 až 10.

11. V § 4 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Přípustný expoziční limit impulsního

hluku vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického
tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB.

(2) Přípustný expoziční limit impulsního hlu-
ku vyjádřený hladinou špičkového akustického tla-
ku C LCpeak se rovná 140 dB.“.

12. V § 4 odst. 5 se slova „§ 3 odst. 5“ nahrazují
slovy „§ 3 odst. 6“.

13. § 8 včetně nadpisu zní:

„§ 8

Hygienický limit hluku, infrazvuku a ultrazvuku
na pracovištích pro jinou než osmihodinovou

směnu

Hygienický limit expozice hluku, infrazvuku,
nízkofrekvenčnímu a vysokofrekvenčnímu hluku
a ultrazvuku vyjádřený hladinou akustického tla-
ku A pro jinou než osmihodinovou směnu v mi-
nutách se určí tak, že se ke stanoveným pří-
pustným expozičním limitům LAeq,8h, Lteq,8h ne-
bo LGeq,8h přičte korekce KT, která se stanoví podle
vztahu

KT = 10.lg(480/T), [dB],

kde T je jiná než osmihodinová směna v minutách.“.

14. V § 10 odst. 1 se slova „nebo že průměrná
hodnota špičkového akustického tlaku C je větší
než 112 Pa,“ zrušují.

15. V § 10 odst. 2 se slova „respektive nejvyšší
přípustná hodnota 200 Pa,“ zrušují.

16. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje
na charakteristický letový den a stanoví se pro celou
denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tla-
ku A LAeq,16h se rovná 40 dB a pro celou noční dobu
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se
rovná 30 dB.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

17. V § 12 se odstavce 4 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

18. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Pro posouzení celkové úrovně vibrací, kte-
rým jsou zaměstnanci vystaveni při činnosti, při níž
expozice vibracím v průběhu sledovaného období
významně kolísá mezi jednotlivými denními expozi-
cemi vibracím, se místo denní úrovně hladiny zrych-
lení vibrací nebo hodnoty zrychlení vibrací použije
průměrná expozice vibracím. Jednotlivé denní expo-
zice vibracím je třeba nejprve přepočítat na pracovní
dobu 8 hodin. U jednotlivých měřených zdrojů vi-
brací musí být provedena frekvenční analýza. Jsou-li
dominantní složky frekvenčně vážených zrychlení
na nižších frekvencích, přepočet na sledované ob-
dobí nelze použít.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako od-
stavce 3 až 9.

19. V § 20 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

20. V příloze č. 3 část A zní:

„Část A

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru

Druh chráněného prostoru
Korekce [dB]

1) 2) 3)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně
lázní

–5 +5 +13

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 0 +5 +13

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní
prostor

0 +10 +18
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Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s výjimkou hluku
z dopravy na železničních a tramvajových dráhách, kde se použije korekce –5 dB.

Jde-li o souběh pozemních komunikací s různými hygienickými limity hluku, výsledný limit hluku se
stanoví podle té komunikace, ze které je příspěvek hluku z dopravy na této komunikaci převažující.

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů. Pro seřaďovací nádraží, která byla uvedena do
provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly umístěny a povoleny
rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu po 31. prosinci 2000.

3) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly umístěny a povoleny
rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu před 1. lednem 2001. Dále se použije pro hluk
z dopravy, jde-li o činnost podle § 2 písm. p) nebo q) na těchto pozemních komunikacích a dráhách pro-
váděnou po 1. lednu 2001.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Hygienické limity hluku stanovené podle § 12
odst. 3 a přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
nařízení, se nepoužijí u protihlukových opatření
a) k omezení hluku z dopravy na pozemních ko-

munikacích a dráhách v řízeních a postupech
zahájených a u staveb povolených nebo zkolau-
dovaných podle jiných právních předpisů přede
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a řízení
a postupy se dokončí podle dosavadních práv-
ních předpisů, nebo

b) schválených orgánem ochrany veřejného zdraví
formou časově omezeného povolení podle § 31
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

zdraví a o změně některých souvisejících zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, přede
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení,

pokud hluk v chráněných venkovních prostorech
a v chráněných venkovních prostorech staveb nepře-
kročí hodnotu hluku, která byla objektivizována mě-
řením v referenčním kontrolním bodě při uvedení
daného protihlukového opatření do užívání; tato
hodnota hluku zvýšená o 0,5 dB se považuje za hy-
gienický limit hluku po dobu platnosti uvedené pod-
mínky.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví:

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

ze dne 15. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137
odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích a o změnách některých zá-
konů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona
č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona
č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona
č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona
č. 337/2020 Sb., zákona č. 220/2021 Sb. a zákona
č. 261/2021 Sb., k provedení § 43a odst. 6 tohoto
zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, roz-
měrech a spojitelnosti vozidel, se mění takto:

1. V § 1 úvodní část ustanovení včetně po-
známky pod čarou č. 5 zní:

„Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použi-
telný předpis Evropské unie5) a upravuje

5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/
/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkon-
nostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla
a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice
Rady 96/53/ES.“.

2. V § 2 písm. f) bodu 5 se slovo „a“ zrušuje.

3. V § 2 se za písmeno f) vkládá nové písme-
no g), které včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:

„g) nulovými emisemi emise menší než
1 g CO2.kWh-1 stanovené v souladu s pří-
mo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím schvalování vozidel z hlediska
emisí z těžkých nákladních vozidel6), nebo
emise menší než 1 g CO2.km

-1 stanovené v sou-
ladu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím schvalování vozidel z hlediska

emisí lehkých osobních vozidel a užitkových
vozidel7), a

6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 595/
/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu moto-
rových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých ná-
kladních vozidel (Euro VI) a o změně nařízení (ES)
č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic
80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES, v platném
znění.

7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 715/
/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu moto-
rových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vo-
zidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném
znění.“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

4. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

„m) u vozidel a jízdních souprav hasičských zá-
chranných sborů a jednotek požární ochrany –

60,00 t.“.

5. V § 5 odst. 7 se za slovo „paliva“ vkládají
slova „nebo pro vozidla s nulovými emisemi“.

6. V § 5 se na konci textu odstavce 7 doplňují
slova „pro vozidla na alternativní paliva nebo nejvýše
o 2,00 t pro vozidla s nulovými emisemi“.

7. V § 7 odst. 1 písm. a) se doplňují body 9
a 10, které znějí:

„9. vozidel hasičských záchranných sborů a jed-
notek požární ochrany – 2,70 m,

10. vozidel hasičských záchranných sborů a jed-
notek požární ochrany; pokud překračují
šíři vozidla uvedenou v bodě 9 až do cel-
kové šíře 3,50 m, lze je, s výjimkou případů,
kdy řidič vozidla užívá zvláštního výstraž-
ného světla modré nebo modré a červené
barvy, provozovat pouze za užití zvláštního
výstražného světla oranžové barvy nebo za
použití vozidla technického doprovodu vy-
baveného zvláštním výstražným světlem
oranžové barvy – 3,50 m,“.
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8. V § 7 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 5,
který zní:

„5. vozidel hasičských záchranných sborů a jed-
notek požární ochrany – 4,20 m,“.

9. V § 7 odst. 1 písm. c) se doplňují body 16
a 17, které znějí:

„16. jednotlivého vozidla hasičského záchran-
ného sboru nebo jednotky požární ochra-
ny – 15,00 m,

17. jízdní soupravy vozidla hasičského zá-
chranného sboru nebo jednotky požární

ochrany s jedním nebo více přípojnými vo-
zidly – 22,00 m,“.

10. V § 10 písm. f) se slovo „určenou“ nahra-
zuje slovy „nebo pro vozidla s nulovými emisemi
určené“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr:

Mgr. Kupka v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona
č. 82/2015 Sb.:

Čl. I

V § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.,
se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Škola, kterou nezřizuje stát, kraj, obec
nebo svazek obcí, může v kritériích pro přijímání
žáků stanovit požadavek přítomnosti dítěte u zápisu.
Na školu, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo sva-
zek obcí, se nevztahují odstavce 3 až 5.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

prof. JUDr. Balaš, CSc., v. r.
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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: 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; 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, BMSS START, s. r. o.,
Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10:
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: 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. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány ne-
prodleně 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.
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