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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 132 Rozeslána dne 29. července 2020 Cena Kč 53,–

O B S A H :

326. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a pra-
hových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění
nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

327. Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/
/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. července 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek
a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování

životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1 písm. b) a c)
a § 3 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném
registru znečišťování životního prostředí a integrova-
ném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí a o změně některých zákonů:

Čl. I

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se sta-

noví seznam znečišťujících látek a prahových hod-
not a údaje požadované pro ohlašování do integro-
vaného registru znečišťování životního prostředí,
ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb., se mění
takto:

1. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.
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2. V příloze č. 2 se řádky tabulky pro znečišťu-
jící látky č. 19, 22, 92 a 93 zrušují.

3. V příloze č. 2 se na konci tabulky doplňují
dva nové řádky, které znějí:

4. V příloze č. 2 ve vysvětlivce č. 1 se slova „ze
dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský re-
gistr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se
mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES“ zru-
šují.

5. V příloze č. 2 se na konci vysvětlivek pod
tabulkou doplňují vysvětlivky č. 9 a 10, které znějí:

Sbírka zákonů č. 326 / 2020Částka 132 Strana 3363



6. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.
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Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro ohlašování do integrovaného registru
znečišťování životního prostředí za rok 2020 se
použije příloha č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení, a ustanovení přílohy č. 1 k nařízení
vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto nařízení, týkající se znečišťu-
jící látky oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy.

2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do inte-
grovaného registru znečišťování životního prostře-
dí za rok 2020, s výjimkou ustanovení týkajících se
znečišťujících látek polychlorované naftaleny (PCN)

a benzo(a)pyren, která se použijí poprvé pro ohla-
šování do integrovaného registru znečišťování život-
ního prostředí za rok 2021.

3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do inte-
grovaného registru znečišťování životního prostředí
za rok 2020, s výjimkou údaje o objemu výroby,
který se ohlašuje do integrovaného registru znečišťo-
vání životního prostředí poprvé za rok 2021.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 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, Moskev-
ská 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 neprodleně 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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