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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Hlavním cílem návrhu je transpozice směrnice Komise 2014/99/EU ze dne 21. října 2014, 

kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice 2009/126/ES o etapě 

II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na 

čerpacích stanicích, která musí být členskými státy transponována do 12. května 2016. 

Vzhledem k tomu, že směrnice 2009/126/ES byla do českého právního řádu provedena ve 

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

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, je třeba její změnu, tj. směrnici 

Komise 2014/99/EU, provést změnou této vyhlášky. Specifické emisní limity a technické 

podmínky provozu pro stacionární zdroje, ve kterých dochází k nakládání s benzinem, jsou 

v souladu s § 22 odst. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb. stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce. 

Transpozici směrnice Komise 2014/99/EU je proto třeba provést změnou přílohy č. 6 této 

vyhlášky. 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění v § 4 odst. 9 zákona č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, dle kterého Ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanoví mimo 

jiné specifické emisní limity a technické podmínky provozu stacionárních zdrojů a činností 

nebo technologií souvisejících s provozem stacionárního zdroje. Se zákonem č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů je navrhovaná úprava v souladu.  

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie.   

Návrhem vyhlášky se přímo transponuje směrnice Komise 2014/99/EU ze dne 21. října 

2014, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice 2009/126/ES 

o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel 

na čerpacích stanicích. Návrhem se dále provádí náprava neúplné transpozice čl. 5 odst. 

3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES ze dne 21. října 2009 o etapě II 

rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na 

čerpacích stanicích. Předkládaný návrh je plně v souladu s uvedenými směrnicemi. 

Návrh neobsahuje žádné vnitrostátní požadavky nad rámec směrnice Komise 2014/99/EU 

ani směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES a nenaplňuje definiční znaky 

technického předpisu ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 
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ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů 

a předpisů pro služby informační společnosti.   

D Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Důvodem změny přílohy č. 6 bodu 6 vyhlášky č. 415/2012 Sb. je transpozice směrnice 

Komise 2014/99/EU, kterou se mění čl. 4 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/126/ES, a to za účelem přizpůsobení technickému pokroku a zajištění souladu 

s evropskými normami vypracovanými Evropským výborem pro normalizaci (CEN). CEN 

zpřístupnil normu EN 16321-1:2013, která stanoví zkušební metody pro schvalování typu 

systémů rekuperace benzinových par pro použití na čerpacích stanicích, a dále normu EN 

16321-2:2013, která stanoví zkušební metody, které mají být používány na čerpacích 

stanicích, aby se ověřilo fungování těchto systémů rekuperace par. V souladu s ustanovením 

§ 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydání norem ČSN EN 16321-1 

a ČSN EN 16321-2 oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví č. 04/14 s datem platnosti od 1. 5. 2014. Od tohoto data je tedy v České 

republice postupováno v souladu s harmonizovanými českými technickými normami 

a požadavky směrnice Komise 2014/99/EU jsou tak fakticky naplněny.  

Vzhledem k tomu, že ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. je dle směrnice 2014/99/EU  upravován 

pouze způsob odkazu na technické normy, není zvažováno v rámci transpozice žádné 

alternativní řešení. Nulová varianta by představovala neprovedení, respektive nesprávné 

provedení směrnice do českého právního řádu. V případě včasného neprovedení směrnice 

zahájí Komise tzv. nenotifikační infringementové řízení, v rámci kterého je podle čl. 260 odst. 

3 Smlouvy o fungování EU umožněno, aby Komise již při prvním předložení žaloby 

Soudnímu dvoru EU současně navrhla pro členský stát i sankci za porušení práva EU 

v podobě paušální částky a penále.   

E Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 

životní prostředí 

Předkládaný materiál je návrhem implementačního předpisu, kde není dána možnost 

diskrece a návrh současně nejde nad rámec požadavků směrnice Komise 2014/99/EU. 

Návrh vyhlášky proto splňuje podmínky stanovené v bodě 3.8. písm. h) Obecných zásad pro 

hodnocení dopadů regulace (RIA) a na základě výjimky udělené rozhodnutím předsedy 

Legislativní rady vlády dne 16. února 2016, č.j. 3063/2016-OHR, k němu nebylo provedeno 

Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad. 

Předmětem směrnice Komise 2014/99/EU je pouze přizpůsobení technickému pokroku 

a zajištění souladu právní úpravy s evropskými normami vypracovanými Evropským výborem 

pro normalizaci (CEN). Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. si proto nevyžádá žádné dodatečné 

náklady na veřejné rozpočty ani na podnikatelský sektor. Povinnost, aby byly čerpací stanice 

vybaveny systémem rekuperace benzinových par etapy II s minimální účinností zachycení 

benzinových par rovnou 85 % a aby kontrola systému rekuperace benzinových par etapy II 

byla prováděna jedenkrát za kalendářní rok, je již právním řádem stanovena. Novelou 
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vyhlášky se pouze doplňuje odkaz na příslušné technické normy. V této souvislosti se 

neočekávají zvýšené výdaje, neboť v souladu s určenými technickými normami je již dnes 

praxí postupováno. 

Změna přílohy č. 8 vyhlášky provedená na základě připomínkového řízení v bodě 4.2.1. 

Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro 

bižuterní zpracování o projektované kapacitě tavení vyšší než 150 t/rok, která se týká úpravy 

emisního limitu pro selen, nebude mít žádné negativní dopady na provozovatele. Navržená 

změna bude mít pozitivní dopad na provozovatele dotčených zdrojů, jelikož nebudou muset 

plnit emisní limit pro těžké kovy, který byl od 1. 1. 2016 zpřísněn a pro některé provozovatele 

byl těžce splnitelný i při aplikaci BAT. I přes navýšení emisního limitu pro selen budou muset 

dotčení provozovatelé dodržovat emisní limity pro selen stanovené rozhodnutím Komise 

č. 2012/134/EU, ze dne 28. února 2012, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných 

technikách (BAT). 

Návrh s sebou nenese žádné sociální dopady ani žádné negativní dopady na životní 

prostředí. 

F Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a nebude mít 

žádné negativní dopady na rovné postavení mužů a žen. 

G Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná úprava nemá k ochraně osobních údajů a ochraně soukromí žádný vztah.  

H Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika. 

CH Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K Čl. I 

K bodu 1 

Do poznámky pod čarou č. 1 se doplňují odkazy na směrnici 2014/99/EU a směrnici 

2009/126/ES. Obě směrnice explicitně uvádějí povinnost uvést v transpozičním předpise 

"odkaz na tuto směrnici". 

K bodu 2 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8YDYDYT)



8 

Provádí se náprava neúplné transpozice čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/126/ES ze dne 21. října 2009 o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání 

pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích. Dle tohoto ustanovení musí 

čerpací stanice, které mají nainstalován systém rekuperace benzinových par etapy II, zajistit, 

aby byl na čerpacím automatu nebo v jeho blízkosti umístěn nápis, štítek nebo jiné 

oznámení, které o této skutečnosti informuje spotřebitele. Do bodu 6.1. Podmínky provozu 

čerpacích stanic se proto doplňuje technická podmínka provozu, dle které na všech 

stojanech sloužících k výdeji benzinu nebo v jejich blízkosti musí být umístěn nápis, který 

informuje o skutečnosti, že na čerpací stanici je instalován systém rekuperace benzinových 

par etapy II. 

K bodu 3 

Čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES, týkající se nejnižší 

úrovně rekuperace benzinových par, dosud umožňoval, aby účinnost prováděné rekuperace 

potvrdil výrobce v souladu s příslušnými evropskými technickými normami nebo postupy 

schvalování typu, nebo neexistovaly-li žádné takové normy nebo postupy, v souladu 

s jakoukoli příslušnou vnitrostátní normou. Podle směrnice Komise 2014/99/EU je však nově 

možné potvrdit účinnost prováděné rekuperace pouze podle evropské normy EN 16321-

1:2013. 

Změna čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES provedená 

směrnicí Komise 2014/99/EU se tak promítá do přílohy č. 6 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., a to 

bodu 6.1. Podmínky provozu čerpacích stanic.  

V praxi však nedochází k žádné změně, protože výrobce potvrzuje účinnost prováděné 

rekuperace již od 1. 5. 2014 podle harmonizované evropské normy ČSN EN 16321-1 

Odvádění benzinových par během doplňování paliva do motorových vozidel v servisních 

stanicích - Část 1: Zkušební metody pro typové schvalování odhadované účinnosti systémů 

odvádění benzinových par. Tato harmonizovaná evropská norma byla zveřejněna Věstníku 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví č. 04/14. Úprava textu 

vyhlášky je tak čistě formálně transpoziční.  

K bodu 4 

Čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES, týkající se pravidelných 

kontrol dosud umožňoval, aby byla provozní účinnost zachycení benzinových par systémy 

rekuperace benzinových par etapy II přezkoušena nejméně jednou za rok buď kontrolou 

toho, zda je poměr par a benzinu za simulovaných podmínek toku paliva v souladu s čl. 

4 odst. 2 směrnice, nebo jakoukoli jinou vhodnou metodou. Podle směrnice Komise 

2014/99/EU je však nově možné provést přezkoušení účinnosti prováděné rekuperace pouze 

podle evropské normy EN 16321-2:2013. 

Změna čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES provedená 

směrnicí Komise 2014/99/EU se tak promítá do přílohy č. 6 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., a to 

bodu 6.2. Kontrola systému rekuperace benzínových par etapy II, kde je upraven postup 

takové kontroly (jako vnitrostátní úprava). V souladu se směrnicí Komise 2014/99/EU by měl 

být postup kontroly nově realizován výhradně podle harmonizované evropské normy ČSN 

EN 16321-2 Odvádění benzinových par během doplňování paliva do motorových vozidel 
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v servisních stanicích - Část 2: Zkušební metody pro inspekci systémů pro odvádění par 

v servisních stanicích, která byla zveřejněna ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví č. 04/14. Vnitrostátní úpravu postupu kontroly je proto třeba 

zrušit a odkázat na určenou technickou normu. 

K bodu 5 

Na základě zásadní připomínky Ministerstva průmyslu a obchodu a Svazu průmyslu 

a dopravy České republiky byla do návrhu doplněna změna přílohy č. 8 vyhlášky, a to v bodě 

4.2.1. Výroba skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro 

bižuterní zpracování o projektované kapacitě tavení vyšší než 150 t/rok, která se týká úpravy 

emisního limitu pro selen.  

Pro výrobu plochého skla byly formou prováděcího rozhodnutí Komise č. 2012/134/EU, 

ze dne 28. února 2012, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) 

pro výrobu skla, stanoveny specifické emisní limity, a to jak pro výrobu standardního, tak 

i selenového (šedého) skla. Platná vnitrostátní úprava, tj. vyhláška č. 415/2012 Sb., 

o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 

ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění (bod 4.2.1 přílohy č. 8 vyhlášky), tyto 

speciální kampaně výroby selenového skla nezná, a tudíž nestanovuje specifický emisní limit 

pro selen, který se používá při těchto kampaních jako barvivo skloviny. Ačkoliv se selen 

vyskytuje v sumě kovů II (vysvětlivka 12 bodu 4.2.1 přílohy č. 8 platného znění vyhlášky), 

stanovený specifický emisní limit 2 mg/m3 pro tuto skupinu znečišťujících látek neodráží 

reálnou koncentraci selenu v odpadní vzdušině při kampaních selenového skla, a to 

i po aplikaci sekundárních technik snižování emisí dle BAT. Pro výrobu selenového skla je 

tedy navržen specifický emisní limit ve výši 10 mg/m3. Výše navrhovaného specifického 

emisního limitu pro selen se odvíjí od dosavadních zkušeností z jednorázových měření při 

výrobě selenového skla na kyslíkovo-palivovém sklářském agregátu, které se pohybují do 10 

mg/m3. Uvedená změna nebude mít žádné negativní dopady na provozovatele, vzhledem 

k tomu, že se změna týká zvýšení emisního limitu pro selen pro stacionární zdroje vyrábějící 

selenové sklo. Jedná se o úlevu pro provozovatele dotčených zdrojů, jelikož nebudou muset 

plnit emisní limit pro těžké kovy, který byl od 1. 1. 2016 zpřísněn a pro některé provozovatele 

byl obtížně splnitelný i při aplikaci BAT. I přes navýšení emisního limitu pro selen musí 

nicméně dotčené stacionární zdroje dodržovat emisní limity pro selen stanovené 

rozhodnutím Komise č. 2012/134/EU, ze dne 28. února 2012, kterým se stanoví závěry 

o nejlepších dostupných technikách (BAT). Na základě rozhodnutí Komise č. 2012/134/EU, 

ze dne 28. února 2012, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) 

pro výrobu skla byla rovněž upravena hodnota referenčního kyslíku pro pece na tavení frity, 

tak aby byla v souladu s uvedeným Rozhodnutím. 

Další změna se týká vypuštění emisního limitu pro těžké kovy, který byl platný pouze do 31. 

prosince 2015, a dále úpravy znění bodu 4.2.4. “Zpracování a zušlechťování skla (tavení 

z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie, aj.)“ na „Zpracování a zušlechťování skla (leštění, 

malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie a jiné) o projektované 

kapacitě vyšší než 5 t zpracované skleněné suroviny ročně“, tak, aby bylo znění v souladu se 

zněním kódu 5.5. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. Výše uvedené změny nebudou mít 

žádné dopady na provozovatele. 
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K čl. II 

Vzhledem k tomu, že lhůta pro transpozici požadavků směrnice Komise 2014/99/EU končí 

dne 12. května 2016 a právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí se 

mají použít od 13. května 2016, navrhuje se termín nabytí účinnosti vyhlášky na 13. květen 

2016. 
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