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__________________________________________________________________________A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální
rozvoj a životní prostředí č. 156 ze dne 12. listopadu 2003 (tisk 359/1)
1) K bodu 5
Bod 5 zní:
„5. V § 2 odst.1 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až u),
která znějí:
„s) biopalivem kapalné nebo plynné pohonné hmoty, které jsou uvedeny ve zvláštním
právním předpisu,3a) vyrobené z biomasy a určené pro pohon vozidel na pozemních
komunikacích,
t) biomasou pro účely výroby biopaliv pro mobilní zdroje biologicky odbouratelná část
výrobků, odpadů a zůstatků ze zemědělství, lesnictví a příbuzných odvětví a biologicky
odbouratelná část průmyslového a komunálního odpadu,
u) jiná paliva z obnovitelných zdrojů paliva, kromě biopaliv, která pocházejí
z obnovitelných zdrojů energie3b) a která se používají v dopravě.“.“.
2) Vložit nový bod
K § 3 zákona
„… V § 3 odst. 9 se na konci doplňuje věta „Při výstavbě liniového zdroje znečišťování
ovzduší se vyžaduje vypracování rozptylové studie.“.“.
3) Vložit nový bod
K § 6 zákona
„… V § 6 odstavec 3 zní:
„(3) Návrhy národních programů vypracované podle odstavce 2 a předložené
ministerstvem schvaluje vláda usnesením, s výjimkou národního programu snižování emisí ze
stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů, který vydává vláda svým nařízením. Národní
programy se aktualizují vždy po 5 letech.“.“.
4) Vložit nový bod
K § 7 odst. 1 zákona
„… V § 7 odst. 1 se slova „prováděcím právním předpisem“ zrušují.“.
5) Vložit nový bod
K § 7 zákona
„… V § 7 odstavec 4 zní:
„(4) Vymezení oblastí podle odstavců 1 a 3 a jejich případné změny provádí
ministerstvo jedenkrát za rok a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.“.“.
6) Vložit nový bod
K § 7 odst. 6 zákona
„…. V § 7 odst. 6 se ve větě první za slovo „povinny“ vkládají slova „do dvou let od
vymezení oblasti ministerstvem podle odst. 4“ a za slovo „vypracovat“ se vkládají slova
„případně aktualizovat.“.“.
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7) K bodu 29
Bod 29 zní:
„29. V § 11 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje středníkem a doplňuje se věta
„v případě jejich nevydání postupují provozovatelé podle rozhodnutí vydaných podle
právních předpisů platných do dne účinnosti tohoto zákona.“.“.
8) Vložit nový bod
K § 23 zákona
„…. V § 23 odstavec 2 zní:
„(2) Zakazuje se výroba
a) methylbromidu, s výjimkou případů stanovených na období po 31. prosinci 2004
právními předpisy Evropských společenství13a) a
b) hydrochlorfluoruhlovodíků.“.“.
9) K bodu 80
Bod 80 zní:
„80. V § 31 odstavec 1 zní:
„(1) Výrobci, dovozci do České republiky, vývozci z České republiky a přepravci
regulovaných látek a výrobků, které je obsahují, jsou povinni uvést zřetelné označení
„Nebezpečné ozonu“ nebo „Dangerous to the ozone layer“ na každý obal nebo výrobek.
Tímto opatřením nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy.18)“.“.
10) K bodu 89
V bodu 89 se na konci doplňuje text „a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „Neuhrazené
poplatky vymáhá inspekce.“.
11) Vložit nový bod
K § 40 odst. 7 zákona
„… V § 40 odst. 7 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové
písmeno e), které zní:
„e) nesplnil povinnost podle § 13 odst. 4 nebo 5.“.“.
12) Vložit nový bod
K § 50 odst. 1 zákona
„…. V § 50 odst. 1 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové
písmeno l), které zní:
„l) vydává povolení pro činnosti, kde to stanoví zvláštní právní předpis, při kterých vznikají
emise těkavých organických látek a které odpovídají kategorii malých ostatních
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Pro tyto látky může stanovit fugitivní emisní
limit v závislosti na kvalitě ovzduší v daném místě.“.“.
13) K bodu 120
Bod 120 zní:
„120. V § 50 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat promítání světelných reklam a
efektů na oblohu a zakázat používání laserové techniky při kulturních akcích.“.“.
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K § 53 odst. 1 zákona
„… V § 53 odst. 1 se slova „§ 5 odst. 7 a 10, § 6 odst. 6, § 7 odst. 7,“ zrušují.“.
15) K bodu 130
Bod 130 se zrušuje.
16) K Čl. III bodu 1
V čl. III v bodu 1 písm. a) se slova „1. ledna 2006“ nahrazují slovy „1. ledna 2005“.
Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 2. prosince 2003
B. Poslanec Pavel Hönig:
1.
V čl. I bod 11 zní:
„11. V § 3 odst. 10 zní:
„(10) Výrobci, dovozci a distributoři jsou povinni zajistit, aby sortiment motorových
benzinů a motorové nafty dodávaných na trh obsahoval minimální množství biopaliva nebo
jiného paliva z obnovitelných zdrojů stanovené od 1. května 2004 zvláštním právním
předpisem.“.“.
2. V čl. III v bodu 1 se písmeno a) zrušuje.
C. Poslanec Miloš Kužvart:
1.a) V čl. I se body 6, 7, 8, 62 až 64, 66, 67, 69 až 73, 75 až 77, 107, 135 až 139 zrušují.
b)V čl. III bodu 1 se slova „1. ledna 2004“ nahrazují slovy „jeho vyhlášení“.
c) V čl. III se bod 2 zrušuje.
Zároveň se ruší označení bodů.
2.a) Bod 2 se zrušuje.
b) Bod 4 se zrušuje.
c) Za dosavadní bod 14 se vkládá nový bod, který zní:
„ . V § 4 odst. 3 se slova „procesu, které“ nahrazují slovy „procesu nebo zdroj světla, který“.
d) Dosavadní bod 121 se zrušuje.
e) Za dosavadní bod 92 se vkládá nový bod, který zní:
„. Za dosavadní hlavu IV se vkládá nová hlava IVa, která včetně poznámek pod čarou č. 19a)
a 19b) zní:
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OCHRANA NOČNÍHO OVZDUŠÍ
§ 35a
Umělé zdroje světla
Umělé zdroje světla a svítidla, v nichž jsou tyto umělé zdroje umístěny, s výjimkou
světelného vybavení vozidel, se považují za malé stacionární zdroje znečišťování ovzduší.
§ 35b
Opatření ke snižování světelného znečištění
(1) Vzhledem k povaze světla jako znečišťující látky se kromě nebo místo veličin
uvedených v § 2 odst. 1 používají obdobné veličiny fotometrické: znečišťování, emisní limity
a stropy se vyjadřují vhodněji v jednotkách světelného toku místo jednotek hmotnostního toku
(jednotek hmotnosti za jednotku času), jako je tomu v § 2 odst. 1 písm. c), e), a f), úroveň
znečištění ovzduší, imise a imisní limity v jednotkách hustoty světelného toku místo
hmotnostní koncentrace (jednotek hmotnosti na jednotku objemu), jako je tomu v § 2 odst. 1
písm. g), i) a j).
(2) Veškerá svítidla a jejich soustavy, které se od 1. ledna 2005 instalují na území
České republiky, musejí vyhovět pravidlům dle odstavců 3 až 6.
(3) Svítidla a jejich soustavy musejí
a) svítit výhradně dolů, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 6; za svítidlo, které svítí
jen dolů, se považuje i každé takové, jehož měrná svítivost směrem vodorovně a výše je
nula kandel na tisíc lumenů světelného toku vznikajícího uvnitř něj,
b) být používány tak, aby intenzita osvětlení cílových ploch nepřekračovala úroveň
vyžadovanou bezpečnostními normami, pokud existují; při absenci takových norem pak
aby intenzita osvětlení cílové plochy nepřekročila hodnotu 10 luxů nebo alespoň aby jas
cílové plochy nepřekročil hodnotu 1 cd/m2, s výjimkou ploch uvedených v odstavci 5,
c) být vybaveny zařízeními schopnými snížit množství vyzařovaného světla alespoň o třicet
procent oproti plnému výkonu; takové snížení množství světla se uplatňuje, když
podmínky užívání osvětleného povrchu jsou takové, že bezpečnost není ohrožena.
(4) Vlastnosti uvedené v odstavci 3 nejsou závazné pro svítidla, která splňují alespoň
jednu z následujících tří podmínek:
a) obsahují jen světelné zdroje, jejichž světelný tok nepřekračuje 1500 lumenů, pokud
souhrnný tok ze svítidel umístěných v libovolné oblasti o poloměru dva metry nepřekročí
směrem nahoru hodnotu 2250 lumenů,
b) jsou provozována nejdéle po dobu tří týdnů v jednom roce a jsou mimo provoz v době od
23:00 do 5:00 hodin,
c) jsou používána pro světelnou signalizaci pro účely zajištění bezpečnosti dopravy, obrany a
bezpečnosti státu.
(5) Pro osvětlování ploch přinášejících textové informace či obrazové pokyny smí být
použito i více světla než uvádí odstavec 3 písm. b), pokud svítivost takových ploch nepřekročí
200 kandel, případně 300 kandel pro plochy o velikosti nad 5 m2, případně 500 kandel pro
plochy o velikosti nad 30 m2.
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vypnuto nebo ztlumeno alespoň o polovinu. Pro jejich osvětlení může být výjimečně použito
i svítidel, která svítí i nahoru, pokud o potřebě takového způsobu osvětlení konkrétní plochy
rozhodne zastupitelstvo obce; v případě takového osvětlení je nutno dodržet podmínku, že
okraj světelného svazku nepřesáhne obrys osvětlovaného předmětu.
(7) Výrobci a dovozci jsou povinni od 1. ledna 2005 uvádět shodu svítidel
s požadavky tohoto zákona tím, že na výrobku uvedou označení „optika svítící jen dolů“, a
v přibaleném návodu uvádět pokyny, jak svítidla ve shodě se zákonem používat.
(8) Za zvláště velké světelné znečištění se považuje používání vzhůru, jen do ovzduší
mířících otočných nebo pevných svazků paprsků jakéhokoliv typu. Takové svazky nesmějí
být používány, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.19a)
§ 35c
Ochrana zvláště citlivých lokalit
(1) Světelné znečištění se podle tohoto zákona snižuje v maloplošných zvláště
chráněných územích definovaných ve zvláštním právním předpisu19b) (jde o národní přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky) a dále kolem
staveb, které jsou kolaudovány jako hvězdárny.
(2) Svítidla nacházející se uvnitř uzemí uvedených v odstavci 1 nebo v jejich okolí či
okolí staveb uvedených v odstavci 1, pokud se nacházejí blíže než 1 km od nich, musí být do
1. července 2005 zacloněna tak, aby z nich nebyla v noci patrná nebo alespoň aby hustota
světelného toku od kteréhokoliv ze svítidel nepřesáhla při pohledu z dané lokality jeden
mililumen na metr čtvereční. Svítidla vzdálenější než 1 km, ale bližší než 5 km, musí tuto
podmínku splnit do 1. ledna 2008.
(3) Během doby od 23:00 do 5:00 hodin nesmějí být v provozu svítidla, která jsou
k dané lokalitě blíže než 1 km, pokud jejich provoz není nutný z bezpečnostních důvodů.
(4) Obec může vydat obecně závaznou vyhlášku, v níž stanoví další opatření ke
snížení světelného znečištění, kromě těch, která jsou uvedena v § 35b. Důvodem pro přijetí
takových opatření může být ochrana účastníků silničního provozu proti oslňování, ochrana
občanů v jejich obydlích, ochrana přírody. Obec může v této vyhlášce také určit lokality a
v nich stanovit omezení přímé viditelnosti svítidel a noční doby používání svítidel.
______________
19a)
19b)

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.".

D. Poslanec Pavel Hrnčíř:
K bodu 1 usnesení VSRŽP (tisk 359/1)
Poznámky pod čarou č. 3a) a 3b) znějí:
_____________
"3a)
3b)

Vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na
pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou.".
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E. Poslanec Karel Sehoř:
Vyškrtnout všechny paragrafy (body) v původním předloženém návrhu (tisk 359), které se
týkají světelného znečištění.
Poznámka:
Podle legislativního odboru se zřejmě jedná o tyto body: 2, 4, 11, 13, 118, 119, 120.

V Praze dne 5. prosince 2003

Ing. Pavel H r n č í ř v.r.
zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj
a životní prostředí

