
 

 

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

které jsou úředníkům konajícím ústní zkoušku k dispozici k nahlédnutí při 

přípravě odpovědí na vylosované otázky 

(platné od 1. 1. 2015) 

Zvláštní odborná způsobilost pro výkon správní činnosti v ochraně ovzduší  
 

Ochrana ovzduší 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu 

informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 

 Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro 

vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší, ve znění vyhlášky č. 154/2014 

Sb. 

 Nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv 

 Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb. 

 Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových 

vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 

Ochrana ozonové vrstvy Země 

 Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných 

skleníkových plynech 

 Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a 

fluorovaných skleníkových plynů 

Další související oblasti 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 



 
 

 
 

 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů, (zákon o integrované prevenci), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují 

ozonovou vrstvu v platném znění 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových 

plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 


