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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Antropogenní emise plynů a částic jsou způsobeny zejména procesy neúplného spalování při 
výrobě tepla, elektřiny a v dopravě, průmyslovými chemickými procesy nebo oděrem 
způsobeným prostředky silniční dopravy. Jejich intenzita může mít sezónní charakter a 
souvisí mimo jiné s nízkými emisemi.

Cílem směrnice EP a Rady je stanovit nové vnitrostátní limity emisí pro nejdůležitější typy 
znečištění ovzduší.  Navrhovaná směrnice má nahradit platnou směrnici 2001/81/ES, která 
stanoví cíle snižování emisí do roku 2010, a zároveň přizpůsobit právní předpisy EU 
mezinárodním závazkům vyplývajícím z Göteborského protokolu z roku 1999. Cílem návrhu 
je snížení potenciálních rizik pro zdraví osob, životní prostředí a klima. Návrh je výsledkem 
přezkumu politiky Unie na ochranu ovzduší a je součástí souboru nových unijních předpisů.  

Kromě přizpůsobení právních předpisů EU pozměněným ustanovením protokolu uzavřeného 
před 25 lety stanoví plánovaná směrnice určité změny, resp. odstupňované zpřísňování 
závazků snižování emisí od roku 2020 do roku 2030 a později v souvislosti se čtyřmi typy 
plynných látek znečišťujících ovzduší obsaženými v platné směrnici (oxid siřičitý, oxidy 
dusíku, nemethanické těkavé látky a amoniak) a dále v souvislosti s částicemi tuhých 
znečišťujících látek o průměru od 2,5 mikrometru (v souladu s uvedeným protokolem) a 
rovněž v souvislosti s emisemi metanu.
V rámci těchto ambiciózních plánů snižování znečištění jsou v návrhu směrnice stanoveny 

střednědobé úrovně emisí pro rok 2025. 

Závazky členských států v oblasti snižování emisí jsou vyjádřeny procentuálním podílem, 
o který se sníží celkový objem emisí daného druhu znečištění v cílovém kalendářním roce, 
oproti celkovému objemu emisí daného členského státu uvolněných do ovzduší v referenčním 
roce (tedy v roce 2005). Směrnice členským státům ukládá vypracování národních programů 
omezování znečištění ovzduší a jejich pravidelnou aktualizaci (každé dva roky). Programy by 
měly obsahovat popis činností umožňujících členským státům posoudit finanční dopad 
provádění cílů snižování emisí. Členské státy by kromě toho měly mít povinnost monitorovat 
emise znečišťujících látek či zpracovávat národní emisní inventury a prognózy emisí. Zároveň 
musí členské státy předkládat jak národní programy, tak emisní inventury Komisi. 

Plánovaná směrnice zavádí rovněž drobnou změnu směrnice 2003/35/ES týkající se účasti 
veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů v oblasti životního prostředí. Tato 
změna spočívá v uvedení odkazu na právní předpis týkající se vypracovávání národních 
programů omezování znečištění ovzduší.

Změna směrnice 2003/35/ES Evropského parlamentu a Rady byla nutná mimo jiné z důvodu 
acidifikace půdy, eutrofizace vod a postupující změny klimatu. Bylo tedy nezbytné 
vypracovat nový právní akt s cílem konsolidovat doposud provedené právní předpisy.

Nejdůležitější jsou modifikace týkající se právních předpisů ohledně účasti veřejnosti na 
vypracovávání plánů a programů v oblasti životního prostředí. Do přílohy I výše zmíněné 
směrnice byl začleněn odkaz na vnitrostátní právní předpisy týkající se omezování znečištění 
ovzduší.
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Postoj zpravodaje

Zpravodaj hodnotí návrh nové směrnice EP a Rady kladně, ačkoli je třeba konstatovat, že její 
základ byl vypracován již před pětadvaceti lety a v návrhu chybí odkazy na nutnost lepší 
regulace a monitorování těchto emisí, zejména na místní úrovni, zdokonalením měřicích 
metod. 

Konkrétní úvahy

1) V návrhu nejsou zohledněny emise všech částic, mimo jiné jemných částic o velikosti do 
2,5 mikrometru, zejména nanometrických částic, které jsou pro zdraví osob a pro klima 
nejvíce škodlivé. 

2) Nejsou zohledněny emise aromatických uhlovodíků, tj. dioxinů.

3) Důležitou a aktuální otázkou je problém sezónnosti emisí, zejména zvýšených emisí 
v topné sezóně, včetně tzv. nízkých emisí.

4) Emise se šíří bez ohledu na hranice a v souvislosti s tím by přímořské státy a rovněž 
letectví a námořní doprava neměly být zbaveny povinnosti tyto emise snižovat. Země by 
neměly posuzovat své emise na základě tzv. flexibility.

5) Jedním z nebezpečných plynů, které se antropogenně uvolňují, ačkoli nevznikají 
v důsledku činnosti člověka ve větším množství, je sirovodík (H2S). Známé jsou např. 
bakteriální metody zušlechťování surové ropy, která je během námořní přepravy zasířena, 
přičemž se tento jedovatý plyn (H2S) ve velké míře uvolňuje do ovzduší.

6) Pokud jde o formální stránku, postrádá však návrh směrnice Komise transparentnost, 
zejména při odkazování na obsah různých příloh návrhů Komise. Dotčený právní akt by podle 
názoru zpravodaje měl obsahovat vlastní přílohy, nebo alespoň přesněji uvádět odkazy na 
konkrétní dokumenty.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Článek 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice zavádí pro členské státy 
mezní hodnoty emisí znečišťujících látek 
způsobujících acidifikaci a eutrofizaci,
prekurzorů ozonu, primárních částic a 
prekurzorů sekundárních částic a dalších 
látek znečišťujících ovzduší a požaduje 
vytvoření, přijetí a provádění národních 
programů omezování znečištění ovzduší, 
jakož i monitorování emisí znečišťujících 
látek a jejich dopadů a podávání zpráv o 
nich.

Tato směrnice zavádí pro členské státy 
mezní hodnoty měřitelných emisí plynů a 
částic, tj. znečišťujících látek 
způsobujících acidifikaci a eutrofizaci a 
rovněž prekurzorů ozonu, primárních částic 
a prekurzorů sekundárních částic a uvádí 
zdroje dalších látek znečišťujících ovzduší, 
které vytvářejí aerosoly a které jsou těžko 
měřitelné; požaduje vytvoření, přijetí a 
provádění národních programů omezování 
znečištění ovzduší, jakož i vypracování 
dokonalejších metod monitorování 
znečišťujících látek a dopadů jejich emisí a 
podávání zpráv o nich.

Or. pl

Odůvodnění

Mezní hodnoty emisí se mohou vztahovat pouze na takové druhy a formy emisí, které je možné 
jednoznačně měřit stávajícími fyzikálně-chemickými metodami průběžného sledování. Bylo by 
však vhodné upřesnit zdroje těžko měřitelných emisí, které však vytvářejí aerosoly 
s dlouhodobými škodlivými účinky pro zdraví a klima, nebo vypracovat dokonalejší metodiku 
jejich monitorování.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „emisí“ uvolňování látky z bodového 
nebo difuzního zdroje do ovzduší;

1. „emisí“ obecné fyzikálně-chemické 
procesy vytváření plynných látek nebo 
pevných částic z bodových nebo difuzních 
zdrojů a jejich uvolňování do ovzduší;

Or. pl

Odůvodnění

Jde o obecnější a úplnější vymezení všech probíhajících procesů, tj. vytváření těchto látek a 
jejich uvolňování do ovzduší, a nikoli pouze jejich konečné uvolňování.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. „nízkou emisí“ emise sezónního 
charakteru plynných látek nebo pevných 
částic z komínů, které souvisí zejména 
s obdobím topné sezóny, uvolňovaných z 
bodových zdrojů do ovzduší v důsledku 
konvekce odpadních plynů z vytápěcích 
zařízení s nízkou efektivitou konverze, 
která je důsledkem nízké účinnosti 
spalování nebo nedostatku kyslíku; 

Or. pl

Odůvodnění

Jedná se o jeden ze zdrojů pro zdraví nebezpečného znečištění, které se často vyskytuje 
v průmyslových aglomeracích a souvisí s účinností spalování, a které může v důsledku vzniku 
znečištění vést k vytváření tzv. smogu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „oxidy dusíku“ a „NOx“ oxid dusnatý a 
oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý;

4. „oxidy dusíku“ a „NOx“ sloučeniny 
oxidů dusíku nedefinovaného složení;

Or. pl

Odůvodnění

Jedná se o zpřesnění, jelikož NOx je sloučenina oxidů dusíku neurčitého složení, která vzniká 
během spalování tekutých paliv. Tato sloučenina obsahuje mnohem větší množství 
škodlivějšího NO, než méně škodlivého NO2  a dále může obsahovat stopová množství oxidu 
dusného N2O.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „nemethanickými těkavými organickými 
sloučeninami“ (NMVOC) všechny 
nemethanické organické sloučeniny, jež 
vznikají lidskou činností a jsou schopné 
reakcemi s oxidy dusíku za přítomnosti 
slunečního světla tvořit fotochemické 
oxidanty;

5. „nemethanickými těkavými organickými
sloučeninami“ (NMVOC) všechny 
nemethanické organické sloučeniny
vyskytující se v ovzduší, které v důsledku 
slunečního záření reagují s oxidem 
dusičitým vyskytujícím se v ovzduší, což 
vede ke vzniku fotochemických oxidantů;

Or. pl

Odůvodnění

Cílem je zdůraznit skutečnost, že k těmto jevům dochází v ovzduší jako takovém, a ne výlučně 
během procesu spalování tekutých paliv.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy omezí své roční 
antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 
oxidů dusíku (NOX), nemethanických
těkavých organických látek (NMVOC), 
amoniaku (NH3), částic (PM2,5) a
methanu (CH4) přinejmenším v rozsahu 
národních závazků ke snížení emisí 
platných od roku 2020 a 2030 stanovených 
v příloze II.

1. Členské státy omezí své roční 
antropogenní emise oxidu siřičitého (SO2), 
oxidů dusíku (NOX), methanu (CH4) a 
jiných těkavých organických látek
(NMVOC), amoniaku (NH3) a 
organických a neorganických částic
(PM2,5) v pevném či tekutém skupenství a 
přinejmenším v rozsahu národních závazků 
ke snížení emisí platných od roku 2020 a 
2030 stanovených v příloze II.

Or. pl

Odůvodnění

„Nemethanické těkavé organické látky“ není profesionální vědecký termín. Kromě toho je 
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třeba poukázat na to, že škodlivé aerosoly vyskytující se v ovzduší se skládají z mikročástic a 
nanočástic v pevném i kapalném skupenství.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 
přijmou veškerá nezbytná opatření, která 
s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 
s cílem omezit do roku 2025 jejich
antropogenní emise SO2, NOX, NMVOC, 
NH3, PM2,5 a CH4. Úrovně těchto emisí 
se určí na základě prodaného paliva 
z lineární trajektorie omezení emisí 
spojující úroveň jejich emisí pro rok 2020 
a úroveň emisí stanovenou v národních 
závazcích ke snížení emisí stanovených 
pro rok 2030.

2. Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy 
přijmou veškerá nezbytná opatření, která 
s sebou nenesou nepřiměřené náklady, 
s cílem omezit do roku 2025 své
antropogenní emise uvedené v odstavci 1 
přímo na svém území nebo ve svých 
teritoriálních vodách nebo ve své výlučné 
ekonomické zóně.

Or. pl

Odůvodnění

Místo opakování druhu emise je postačující odkaz na předchozí odstavec. S ohledem na 
technologický pokrok v oblasti účinnosti spalování je vymezování úrovně emisí na základě 
množství prodaných paliv zásadní chybou. Dále by se na teritoriální vody a ekonomické zóny 
členských států neměly uplatňovat jiné normy a kritéria, jelikož se změna klimatu dotýká celé 
planety.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely plnění odstavců 1 a 2 se 
nezapočítávají tyto emise:

3. Pro účely plnění odstavců 1 a 2 se 
započítávají tyto emise:

a) emise z letadel mimo přistávací a 
vzletový cyklus;

a) emise z letadel mimo přistávací a 
vzletový cyklus;



PA\1037812CS.doc 9/15 PE541.321v01-00

CS

b) emise vypouštěné na Kanárských 
ostrovech, ve francouzských zámořských 
departementech, na Madeiře a na 
Azorských ostrovech;

b) emise vypouštěné na Kanárských 
ostrovech, ve francouzských zámořských 
departementech, na Madeiře a na 
Azorských ostrovech;

c) emise z vnitrostátní námořní dopravy 
směřující na území a z území uvedených 
v bodě b);

c) emise z vnitrostátní námořní dopravy 
směřující na území a z území uvedených 
v bodě b);

d) emise z mezinárodní námořní dopravy, 
aniž je dotčen čl. 5 odst. 1.

d) emise z mezinárodní námořní dopravy, 
aniž je dotčen čl. 5 odst. 1.

Or. pl

Odůvodnění

Neměly by se přehlížet všechny tyto emise, které – podobně jako CO2 – zůstávají delší dobu 
v ovzduší a mají vliv na změnu klimatu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Evropská komise posoudí rychle se 
měnící rozložení emisí NOx z dieselových 
motorů v osobních i užitkových 
motorových vozidlech využívaných na 
území Unie, aby mohla lépe zhodnotit a 
plnit závazky snižování emisí NOx ze 
všech zdrojů. 

Or. pl

Odůvodnění

Počet motorových vozidel s dieselovým motorem v zemích Unie rychle vzrůstá; roste rovněž 
vývoz ojetých dieselových vozidel, např. do střední a východní Evropy, což má za následek 
rychle se měnící rozložení emisí, a tudíž nepřesnost veškerých závazků vyjádřených v tisících 
tun.



PE541.321v01-00 10/15 PA\1037812CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Úrovně antropogenních emisí se 
vymezují odečtením přirozených emisí od 
celkového objemu emisí.

Or. pl

Odůvodnění

Návrh se týká přirozených emisí, mimo jiné ze zemědělské výroby, rovněž např. oxidu 
dusnatého i prachových částic.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem splnit průběžné úrovně emisí 
stanovené pro rok 2025 v souladu s čl. 4 
odst. 2 a národní závazky ke snížení emisí 
platné pro období od roku 2030 pro NOX, 
SO2 a PM2,5, které stanoví příloha II, 
mohou členské státy snížením emisí NOX, 
SO2 a PM2,5 dosaženým v mezinárodní 
námořní dopravě kompenzovat emise 
NOX, SO2 a PM2,5 z ostatních zdrojů 
v témže roce, a to za předpokladu, že splní 
tyto podmínky: 

a) ke snížení emisí došlo v mořských 
oblastech, jež spadají do teritoriálních vod 
členských států, výlučných ekonomických 
zón nebo do kontrolních zón znečištění, 
pokud byly takové zóny stanoveny;

b) přijaly s cílem zajistit správné 
fungování této možnosti flexibility 
opatření k účinnému monitorování a 

vypouští se
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kontrole a provádí je;

c) provádějí opatření s cílem dosáhnout 
z mezinárodní námořní dopravy úrovně 
emisí NOX, SO2 a PM2,5, která je nižší 
než ta, jíž by bylo dosaženo splněním 
norem Unie platných pro emise NOX, 
SO2 a PM2,5, a doložily toto dodatečné 
snížení emisí, jež je výsledkem těchto 
opatření, přiměřenou kvantifikací;

d) nekompenzovaly více než 20 % ze 
snížení emisí NOX, SO2 a PM2,5 
vypočteného podle písmene c), přičemž je 
splněn předpoklad, že tato kompenzace 
nevede k nesplnění vnitrostátních závazků 
ke snížení emisí na období 2020 
stanovených v příloze II.

Or. pl

Odůvodnění

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana "elastyczność" wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli 
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou v souladu 
s přílohou IV zavést upravené národní 
emisní inventury pro SO2, NOX, NH3, 
NMVOC a PM2,5, pokud by metody
zlepšené na základě aktuálních vědeckých 
poznatků a použité při emisní inventuře
vedly k nesplnění jejich národních závazků 

3. Členské státy mohou v souladu 
s přílohou IV zavést upravené národní 
emisní inventury pro emise uvedené v čl. 4 
odst. 1, pokud by technologie jejich 
snižování zlepšené na základě aktuálních 
vědeckých poznatků a emisní inventury 
aktualizované na základě monitoringu
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ke snížení emisí nebo průběžných úrovní 
emisí.

vedly k nesplnění jejich národních závazků 
ke snížení emisí nebo průběžných úrovní 
emisí.

Or. pl

Odůvodnění

Nejde totiž o vědecké poznatky týkající se samotných metod použitých při emisní inventuře, 
ale o technologie umožňující jejich omezení nebo takový monitoring, který by umožnil 
objektivně aktualizovat inventury.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise ve lhůtě devíti měsíců ode 
dne převzetí příslušné zprávy uvedené 
v čl. 7 odst. 4, 5 a 6 nevysloví žádné 
námitky, považuje dotčený členský stát
využití flexibility pro daný rok za přijaté a 
platné. Pokud Komise dospěje k názoru, že 
využití flexibility není v souladu 
s příslušnými požadavky a kritérii, přijme 
příslušné rozhodnutí a informuje členský 
stát o tom, že využití flexibility nelze 
připustit.

Pokud Komise ve lhůtě devíti měsíců ode 
dne převzetí příslušné zprávy uvedené 
v čl. 7 odst. 4, 5 a 6 nevysloví žádné 
námitky, považuje dotčený členský stát 
využití flexibility pro daný rok za přijaté a 
platné.

Or. pl

Odůvodnění

Zjevně existuje problém s využíváním flexibility z důvodu nedostatku přesných kritérií pro 
rozhodování o jejím využití. Proto návrh Komise obsahuje formulaci, aby v této věci mohla 
učinit konečné rozhodnutí Komise.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí postupné 
odstraňování zdrojů nízkých emisí, 
zejména ve větších aglomeracích tak, že 
nahradí málo účinná vytápěcí zařízení 
moderními, vysoce účinnými zařízeními, 
jak v jednotlivých domech, tak v bytech, a 
v případě obytných komplexů 
velkokapacitní kotelny malými místními 
kogeneračními jednotkami.

Or. pl

Odůvodnění

Nejde pouze o snížení nízkých emisí, ale o jejich úplné odstranění.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem zdokonalovat základnu pro 
snižování emisí rozvíjí Unie a případně 
členské státy dvoustrannou a 
mnohostrannou spolupráci se třetími 
zeměmi a koordinaci v rámci příslušných 
mezinárodních organizací, jako jsou 
Program OSN pro životní prostředí 
(UNEP), Evropská hospodářská komise 
Organizace spojených národů (EHK OSN), 
Mezinárodní námořní organizace (IMO) a 
Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
(ICAO), včetně spolupráce formou výměny 
informací o technickém a vědeckém 
výzkumu a vývoji.

S cílem zdokonalovat základnu pro 
snižování emisí rozvíjí Unie a případně 
členské státy dvoustrannou a 
mnohostrannou spolupráci se třetími 
zeměmi a koordinaci v rámci příslušných 
mezinárodních organizací, jako jsou 
Program OSN pro životní prostředí 
(UNEP), Evropská hospodářská komise 
Organizace spojených národů (EHK OSN), 
Mezinárodní námořní organizace (IMO) a 
Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
(ICAO), včetně spolupráce formou výměny 
informací o technickém a vědeckém 
výzkumu a vývoji. Členské státy vedou 
přeshraniční konzultace týkající 
vzájemného ohrožení emisemi v případě 
sousedních průmyslových regionů 
sousedících států nebo vypracují společné 
plány na odstranění či snížení emisí.
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Or. pl

Odůvodnění

Sousedící členské státy, zejména v případě, že spolu sousedí jejich průmyslové oblasti, by 
měly vést konzultace a vypracovávat společné plány na odstranění či snížení emisí.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 16 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Změna směrnice 2003/35/ES Změny směrnice 2003/35/ES

Or. pl

Odůvodnění

Další část obsahuje návrh změn čl. 2 odst. 2 směrnice 2003/35/ES  doplněním písmene e), 
proto je nutné použít v nadpisu článku 16 množné číslo.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst.-1 (nový)
Směrnice 2003/35/EU
Čl.2 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V čl. 2 odst. 2 směrnice 2003/35/ES se 
doplňuje nový pododstavec, který zní:

Členské státy zajistí možnost aktivní účasti 
veřejnosti na vytváření takových plánů či 
programů nebo s nimi souvisejících 
opatření využitím příslušných prostředků 
přímé demokracie daného členského 
státu, zejména veřejných konzultací, 
průzkumů veřejného mínění nebo 
místních referend, zejména v případech, 
kdy plán či program má pro místní občany 
zásadní význam.
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Or. pl

Odůvodnění

Řešení v platné směrnici odkazuje pouze na shromažďování názorů, avšak zároveň 
nevyžaduje širší využívání prostředků přímé demokracie, tedy povinných veřejných konzultací 
ve věcech, které jsou pro místní občany zásadního významu, nebo popř. místních referend.


