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IX.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 91/2011
Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č. 201/2012 Sb.
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 29. února
2016, s termínem dodání stanovisek do 29. března 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:
Resort

Připomínky

Vypořádání

Ministerstvo
dopravy (MD)

Zásadní připomínka:

Akceptováno

Navrhovaná ustanovení byla dle uplatněné připomínky
K čl. I bodu 11 § 2 písm. l) a p)
Upozorňujeme na skutečnost, že navržené definice doplněna.
nejsou zcela v souladu s definicí tohoto pojmu ve
směrnici 2014/94/EU (viz čl. 2 bod 7), kde se
v návaznosti na požadavek na zajištění nediskriminace
konstatuje, že „nediskriminační přístup může zahrnovat
různé podmínky ověření, použití a platby“. Nevidíme
důvod, proč tuto možnost z dané definice vypustit.
Upozorňujeme na skutečnost, že připravovaný dotační
program MD na podporu zavádění infrastruktury pro
alternativní paliva je nastaven tak, že umožňuje účast
subjektů z jiných ČS EU. V tomto směru bychom
považovali za krajně nevhodné, aby takoví potenciální
budoucí provozovatelé dobíjecích stanic v ČR se museli
potýkat s tím, že legislativa vymezující podmínky, za
nichž lze dobíjecí stanici požadovat za veřejně
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přístupnou, byla nastavena striktněji, než jak umožňuje
výše uvedená směrnice.
Akceptováno
Zásadní připomínka:
K čl. I bodu 11 § 2 písm. m)
I když je si MD vědomo skutečnosti, že termín „dobíjecí
stanice“ obsažený v této definici vychází z českého
překladu směrnice 2014/94/EU, upozorňuje na problém
spojený s tím, že tato definice v sobě fakticky mísí
pojmy „dobíjecí bod“ (rozhraní, schopné dobíjet v
určitém okamžiku jedno elektrické vozidlo) a „dobíjecí
stanice“. Ta může obsahovat více nezávislých
dobíjecích bodů (typicky jde o 2 takovéto body) v rámci
jednoho projektu stavby. Za problém lze považovat
jednak to, že její použití například pro nastavení režimu
podpory znevýhodňuje ty subjekty, kteří budují dobíjecí
stanice s více dobíjecími body (ekonomičtější řešení).
Toto vymezení pojmů komplikuje i plnění/sledování
nastavených cílů v rámci Národního akčního plánu čistá
mobilita. Zde se používá termín „dobíjecí bod“. Proto
navrhujeme vymezit zvlášť pojem „dobíjecí bod“ (ve
smyslu navržené definice pro „dobíjecí stanici“) a pojem
„dobíjecí stanici“ případně definovat zvlášť ve smyslu,
že se jedná o jeden či více dobíjecích bodů v rámci
jednoho stavebního díla nebo výrobku plnícího funkci
stavby. Pozn: Toto řešení je i v souladu s anglickým
zněním směrnice, kde je použit termín „recharging
point“.

Ustanovení § 2 písm. m) bylo upraveno následovně:

Zásadní připomínka:

Akceptováno

K čl. I bodům 14 až 17 § 5 odst. 1
V souvislosti s tímto ustanovením MD upozorňuje na
určitý problém ve vztahu k definici pojmu „LNG stanice“
v čl. 2 bodu 9 směrnice 2014/94/EU („plnicí zařízení pro
poskytování LNG sestávající z pevného či mobilního

m) dobíjecím bodem rozhraní schopné dobíjet v určitém
okamžiku jedno elektrické vozidlo nebo u něhož je možno
provést výměnu baterie v určitém okamžiku u jednoho
elektrického vozidla,
a dále byl doplněn bod n) (ostatní body se posouvají):
n) dobíjecí stanicí jeden nebo více dobíjecích bodů

Ustanovení § 5 odst. 1 bylo na základě vypořádání zásadní
připomínky
k tomuto
ustanovení
s MMR
zcela
přeformulováno:
§ 5 odst. 1 nově zní:
(1) Prodej nebo výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny,
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zařízení, pobřežního zařízení nebo jiných systémů“).
MD není zcela přesvědčeno, že tomuto v zásadě velmi
flexibilnímu vymezení daného typu čerpací stanice
odpovídá požadavek § 5 odst. 1, podle něhož všechny
čerpací stanice (tedy včetně LNG stanic) musí být buď
v režimu stavebního díla, nebo výrobku plnícím funkci
stavby, přičemž v obou případech je třeba kolaudačního
rozhodnutí dle stavebního zákona. Podle našich
informací jsou v současnosti v ČS EU provozovány 3
typy LNG stanic (mobilní, přemístitelné a stacionární).
Navrhované ustanovení však připouští pouze existenci
druhého a třetího typu, což by v budoucnosti (např.
v rámci realizace dotačního programu MD) mohlo
představovat problém. Naší obavou především je, že by
mohlo docházet ke stížnostem, že ČR zcela
nerespektuje směrnici 2014/94. MD proto požaduje, aby
v souladu s výše uvedeným ustanovením směrnice
2014/94/EU, existovala pro LNG stanice vedle dvou
možností popsaných v tomto ustanovení ještě výjimka
umožňující existenci čistě mobilních čerpacích stanic
LNG.

je povolen z čerpací stanice, která splňuje požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy5) a českými
technickými normami6) a je užívána na základě rozhodnutí
nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem.

Zásadní připomínka:

Akceptováno

Navrhované ustanovení bylo upraveno následovně:
K čl. I bodu 36 § 6q odst. 2
Není zcela zřejmé, co je tímto požadavkem míněno. „(2) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen na dobíjecí
Patrně se jedná o snahu předkladatele implementovat stanici zpřístupnit informace o kompatibilitě dobíjecí stanice
ve vztahu k provozovatelům dobíjecích stanic s elektrickým vozidlem.“.
požadavek čl. 7 odst. 1 směrnice 2014/94 na zajištění
informovanosti uživatelů o použitelnosti jednotlivých
typů alternativních paliv do jednotlivých provozovaných
vozidel. Z daného ustanovení ovšem není zcela zřejmé,
zda je tímto požadavkem míněno, že má být na dobíjecí
stanici vždy uveden vyčerpávající výčet vozidel, které
lze dobíjet (což by bylo poněkud nepraktické) nebo je
dostačující informace o dostupných rozhraních
(konektorech), které mohou z pohledu uživatele
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kompatibilitu zcela jednoznačně vymezit. Požadujeme
text upřesnit ve smyslu druhého možného výkladu.
Vysvětleno

Zásadní připomínka:
K čl. I bodu 36 § 6q odst. 3 a 4
Obecně je třeba upozornit na skutečnost, že ustanovení
čl. 4 odst. 4 směrnice 2014/94/EU, které by mělo být
tímto navrhovaným ustanovením novely zákona o
pohonných hmotách transponováno, předpokládá více
flexibility než daný návrh předkladatele. V první řadě
dané ustanovení směrnice předpokládá, že se
požadavek na plnění technických specifikací dle přílohy
II bude vztahovat jen na nově zavedené či
modernizované (obnovené) dobíjecí stanice do 18. 11.
2017. MD podporuje předkladatele v tom, že by se
zavádění těchto technických specifikací mělo v ČR
urychlit (tj. souhlasí s účinností daného ustanovení již
od data účinnosti této připravované novely). Zároveň
však považuje za nutné upřesnit, že se povinnost
obsažená v tomto ustanovení nevztahuje na současné
provozovatele dobíjecích stanic a to do okamžiku, než
provedou modernizaci své nynější dobíjecí stanice.
Z návrhu předkladatele tento fakt jasně nevyplývá.
Máme za to, že je k tomu třeba formulovat doplňující
přechodné ustanovení.

MPO řeší pouze dobíjecí stanice obecně, konkrétní
požadavky, které budou muset běžné a vysoce výkonné
dobíjecí splňovat jsou předmětem stavebního zákona a jeho
prováděcích vyhlášek. Do těchto předpisů budou
transponovány
požadavky
vyplývající
ze
Směrnice
2014/94/EU na tyto dobíjecí stanice.

Zásadní připomínka:

Vysvětleno

K čl. I bodu 36 § 6q odst. 3 a 4
V souvislosti
s návrhem
předkladatele,
aby
provozovatelé dobíjecích stanic (bez ohledu na to, zda
jde o veřejnou či neveřejnou stanici, stejně tak jako bez
ohledu na to, zda jde o stacionární či mobilní dobíjecí
stanici) zajistili plnění požadavků vyplývající z vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
upozorňuje MD na problém s aplikací tohoto ustanovení

Požadavky na dobíjecí stanice jsou v návrhu zákona
navrhovány obdobným způsobem jako čerpací stanice.
V případě dobíjecích stanic se bude jednat o stavby nebo o
výrobky plnicí funkci stavby podle stavebního zákona.
Z tohoto důvodu budou tyto požadavky obsahem příslušné
vyhlášky MMR o technických požadavcích na stavby, shodně
jako u čerpacích stanic (viz srovnávací tabulka).
Všechny požadavky na běžné i vysoce výkonné dobíjecí
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ve vztahu k mobilním dobíjecím stanicím. Jsme si
vědomi toho, že čl. 4 odst. 4 směrnice 2014/94/EU,
který je transponován tímto navrhovaným ustanovením,
se vztahuje na všechny typy dobíjecích stanic. Způsob
řešení dle návrhu předkladatele (odkaz na vyhlášku ke
stavebnímu zákonu) však de facto vylučuje existenci
mobilních stanic, které by nefungovaly v režimu výrobku
plnícího funkci stavby. To zcela odporuje současné
realitě trhu elektromobily. Určitým řešením by sice
mohlo být doplnění určité výjimky pro tento typ stanic
[po vzoru § 5 odst. 2 – výjimka pro na výdej pohonných
hmot pouze pro vlastní potřebu podle § 2 písm. e)].
Z konzultace, kterou již MD vedlo s EK ohledně
způsobu transpozice čl. 4 odst. 4 směrnice však
vyplývá, že ta chápe dané ustanovení tak, že se
vztahuje i na mobilní dobíjecí stanice (pokud se na ně
nevztahuje výjimka, tj. pokud nejde o zařízení o výkonu
3,7
kW
nebo
nižším,
jež
jsou
umístěna
v domácnostech, nebo jejichž hlavním účelem není
dobíjet elektrická vozidla, a jež nejsou veřejně
přístupná). Z tohoto důvodu považuje MD za nutné se
touto problematikou opětovně zabývat a najít řešení
výše popsaného stavu.

stanice budou předmětem předpisů MMR.
Uvedené požadavky, které budou předmětem předpisů se
týkají i „výrobků plnících funkci stavby“:
Podle výše uvedené definice (§ 2 odst. 3 stavebního zákona)
je za stavbu považován také „výrobek plnící funkci stavby“.
Výrobek plnící funkci stavby vzniká rovněž stavební nebo
montážní technologií, bez zřetele na stavebně technické
provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce,
na účel využití a dobu trvání.

Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Uvedené kompetence byly již vyjasněny v rámci předchozích
K části I E důvodové zprávy
jednání s MD (viz srovnávací odsouhlasená srovnávací
Na str. 8 obecné části důvodové zprávy se nesprávně tabulka). Zákon o pohonných hmotách neřeší oblast námořní
uvádí, že Ministerstvo dopravy převezme do své a vnitrozemské lodní dopravy.
legislativy transpoziční povinnosti ze směrnice
2014/94/EU „týkající se oblasti námořní dopravy a
vnitrozemské lodní dopravy“. Toto tvrzení požaduje
Ministerstvo dopravy z textu vypustit.
Ve vztahu k čl. 4 odst. 5 lze uvést, že se předmětné
ustanovení týká toliko dodávek elektřiny v námořních
přístavech, což činí toto ustanovení z důvodu
vnitrozemského umístnění České republiky irelevantním
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z hlediska transpozice do českého právního řádu. Podle
ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie
„není nutno směrnici provést pouze v případě, kdy je
takové provedení bezpředmětné ze zeměpisných
důvodů“ (viz k tomu např. bod 42 rozsudku Soudního
dvora ve věci C-343/08 Evropská komise v. Česká
republika). Příloha II směrnice 2014/94/EU, kde je
dodávka elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské
plavby zmíněna, přitom není normativně naplněna
žádným obsahem. Z hlediska transpozice do českého
právního řádu není relevantní ani čl. 4 odst. 5, jehož
implementace může být pouze nelegislativní, zejména
prostřednictvím Národního akčního plánu čisté mobility,
na což předkladatel rovněž správně poukazuje
v předložené srovnávací tabulce. Lze dodat, že dle
Národního akčního plánu čisté mobility v současnosti
neexistuje příslušná poptávka a náklady na instalaci
zařízení dobíjecích stanic by neodpovídaly přínosům,
včetně přínosů pro životní prostředí.
Doporučující připomínka:

Vysvětleno

K čl. I bodům 25 až 32 § 6 odst. 1 a 2
V zájmu minimalizace administrativní zátěže máme
určité porozumění pro návrh předkladatele omezit
v případě dobíjecích stanic jejich evidenci jen na
veřejně přístupné dobíjecí stanice. Na druhou stranu si
však klademe otázku, zda je takovýto přístup
spravedlivý ve vztahu k provozovatelům neveřejných
čerpacích stanic (zejména těch, co provozují či budou
provozovat CNG/LNG stanice), kteří tuto povinnost
splňovat musí a dále zda se tímto předkladatel
nezbavuje do budoucna jedné z mála možností jak
monitorovat vývoj v daném segmentu elektromobility.
Upozorňujeme na skutečnost, že podle čl. 4 odst. 3
směrnice 2014/94/EU mají členské státy přijmout určitá
opatření zaměřená na podporu zavádění veřejně

Jedná se o netranspoziční ustanovení Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/94/EU, o zavádění infrastruktury pro
alternativní paliva (dále jen „Směrnice“), jak již vyplývá ze
srovnávací tabulky.
Akceptování tohoto požadavky by navíc znamenalo
neodůvodnění zvýšení administrativní zátěže pro podnikatele.)
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nepřístupných dobíjecích stanic. Pokud nebude mít ČR
dostatečný přehled o rozsahu neveřejné dobíjecí
infrastruktury, může ji to v budoucnosti činit problémy
při
naplňování
daného
ustanovení.
Proto
doporučujeme buď rozšířit aplikaci daného ustanovení
rovněž na neveřejné dobíjecí stanice, nebo alternativně
vyjmout neveřejné čerpací stanice na alternativní paliva
z rozsahu působnosti daného ustanovení.
Vysvětleno

Doporučující připomínka:

Navrhovaná právní úprava transponuje minimální požadavky,
K čl. I bodu 36 § 6q odst. 3 a 4
které požaduje směrnice.
Pokud jde o výše zmiňovanou vyšší míru flexibility výše
uvedeného ustanovení čl. 4 odst. 4 směrnice
2014/94/EU v porovnání s návrhem předkladatele, je
třeba upozornit na slovo „alespoň“ ve směrnici, které by
mělo i do budoucna umožnit provozování vysoce
výkonných dobíjecích stanic, které kromě zásuvky typu
Combo 2 budou obsahovat i zásuvku pro typ
CHAdeMO. Na to bude třeba reagovat v prováděcím
právním předpisu.
Vysvětleno
Doporučující připomínka:
K čl. I bodu 36 § 6q odst. 3 a 4
V neposlední řadě by MD rádo znalo stanovisko
předkladatele k požadavku čl. 4 odst. 7 směrnice
2014/94/EU, podle něhož „při dobíjení elektrických
vozidel na veřejně přístupných dobíjecích stanicích se
používají, je-li to technicky proveditelné a ekonomicky
přiměřené, inteligentní měřicí systémy ve smyslu čl. 2
bodu 28 směrnice 2012/27/EU, které splňují požadavky
stanovené v čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice.“ MD sice
není zastánce zavádění těchto inteligentních měřících
systémů a věří, že formulace „je-li to technicky
proveditelné a ekonomicky přiměřené“ dává ČR prostor
toto ustanovení netransponovat, přesto na tuto otázku

Důvodová zpráva byla doplněna o tento vysvětlující text:
Inteligentní měřící systémy budou využívány u veřejně
přístupných dobíjecích stanic postupně, tak, jak bude tato
technologie zaváděna v elektrizační soustavě ČR, bude-li to
technicky proveditelné a ekonomicky přiměřené.
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upozorňuje. Podle našeho názoru by daná problematika
měla být zmíněna alespoň v důvodové zprávě
předkládaného materiálu a to i z důvodu možné
budoucí komunikace s EK v případě její pochybnosti
ohledně řádného způsobu transpozice směrnice.
Ministerstvo financí
(MF)

Zásadní připomínka:
K bodu 36: V novém § 6q odst. 1 se odkazuje u
podmínek připojení dobíjecích stanic na energetický
zákon. Tam však žádné podmínky pro dobíjecí stanice
stanoveny nejsou. Doporučujeme formulovat, že při
připojení dobíjecích stanic se uplatí podmínky pro
připojení elektroenergetického zařízení uvedené v
energetickém zákonu obdobně.

Vysvětleno
Dobíjecí stanice je z pohledu energetického zákona odběrným
místem. Pro jeho připojení k energetické soustavě platí
podmínky, které je nutno splnit a které stanoví energetický
zákon a na jeho základě i prováděcí právní předpisy
§ 6q připojení do dobíjecích stanice neřeší, toto je řešeno
v energetickém zákoně, který bude při nejbližší novele tohoto
zákona upraven.
Znění § 6q odst. 1:

Zásadní připomínka:
K čl. I bodu 4 a 5: Generální ředitelství cel požaduje
vypustit slova „zkapalněné ropné plyny“. Alternativním
palivem má být palivo, které bude sloužit alespoň
z části jako náhrada zdrojů fosilní ropy. Zkapalněné
ropné plyny jsou jedna z frakcí vznikající při zpracování
ropy, tudíž nemohou nahrazovat ropu.
Zásadní připomínka:
K čl. I bodu 6: Generální ředitelství cel požaduje
v druhé části novelizačního bodu za slova „plnící funkci
stavby“ vložit slova „podle stavebního zákona“, a to
z důvodu terminologického sjednocení podmínek, za
kterých lze provozovat čerpací stanici a provozní nádrž.

„(1)
Podmínky
připojení
dobíjecí
stanice
k elektrizační soustavě jsou stanoveny energetickým
zákonem.“
Vysvětleno
Navrhované ustanovení definice „alternativního paliva“
odpovídá přesné dikci definice tohoto pojmu uvedeného ve
Směrnici.
Akceptováno jinak
Navrhované ustanovení § 2 písm. e) zní.:
e) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „čerpací stanice")
stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota, s výjimkou
elektřiny, prodává nebo prodává a vydává zpravidla do
palivové nádrže vozidla; čerpací stanicí není stavba nebo
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Zásadní připomínka:
K čl. I bodu 11: Generální ředitelství cel upozorňuje na
nově navržené písmeno l), kde je vysvětleno,
že veřejně přístupná čerpací stanice poskytuje
uživatelům nediskriminační přístup v celé Evropské unii
na dodávku pohonných hmot. Znamená to tedy, že
předkladatel návrhu zákona tím měl na mysli, že pokud
se na čerpací stanici bude k uživatelům přistupovat
diskriminačně, tak se jedná o neveřejnou čerpací
stanici, nebo bude zakázán její provoz? Dle názoru
Generálního ředitelství cel chybí jasná definice
neveřejné čerpací stanice.
Zásadní připomínka:
K čl. I bodu 31: Generální ředitelství cel požaduje
v nově vkládaném písmenu e) za slovo „prodávaných“
vložit slova „a vydávaných“. Dle úvodních definic se na
čerpacích stanicích pohonné hmoty prodávají nebo
vydávají. Ani z důvodové zprávy není zřejmé, proč není
povinnost vztažena i na vydávané pohonné hmoty.
Zásadní připomínka:
K zavedení systému elektronického sledování stavu
pohonných hmot:
Generální ředitelství cel a Generální finanční ředitelství
požadují zavést systém online sledování stavu
skladových zásob minerálních olejů a monitoring jejich
pohybu ve volném daňovém oběhu. Tento systém
elektronického sledování stavu pohonných hmot na
čerpacích stanicích pohonných hmot se v případě
minerálních olejů jeví jako efektivní nástroj boje proti
daňovým únikům na spotřební dani z minerálních olejů.
V případě doplnění těchto opatření systémem online

zařízení, které je provozní nádrží umístěnou v provozu, pokud
z něhož se pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní
potřebu,
Akceptováno jinak
Navrhované ustanovení definuje v souladu se směrnicí pojem
„veřejně přístupné čerpací stanice“. Příslušná definice byla
doplněna o stanovení, co je nediskriminační přístup. Toto
doplnění přesně odpovídá definici uvedené ve Směrnici.
Pro úplnost uvádíme, že čerpací stanici (veřejně přístupnou i
neveřejnou) lze provozovat pouze, pokud čerpací stanice
bude splňovat podmínky stanovené v § 5 zákona o pohonných
hmotách.

Vysvětleno
Vzhledem k tomu, že uvedené ustanovení bylo upraveno
z důvodu splnění transpoziční povinnosti ze Směrnice, která
ukládá čl. státům zajistit, aby uživatelé byli informováni, kde se
prodávají alternativní paliva, je uložena povinnost vlastníkovi
čerpací stanice sdělit pouze název prodávaných pohonných
hmot.
Vysvětleno
Uvedený požadavek je nad rámec transpozice. Navíc tento
požadavek není ani technicky ani legislativně dořešen a
sledování pohonných hmot z důvodu daňových úniků není
předmětem zákona o pohonných hmotách, ale předmětem
jiných právních předpisů.
Případné akceptování tohoto požadavku by navíc do facto
znamenalo, že dojde z důvodu nutnosti zajištění technické
notifikace k 3 až 6 měsíčnímu přerušení legislativního
procesu, v důsledku čehož by Česká republika nesplnila
termín implementace.
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sledování výtoče na čerpacích stanicích, by byla pod
kontrolou celá distribuční cesta pohonných hmot, která
by kromě daňového efektu, přinesla i data důležitá pro
strategické plánování (stav zásob pohonných hmot v
celé České republice, očekávaný vývoj inkasa). Ačkoliv
zavedení tohoto uceleného systému by bylo spojeno s
počátečními investicemi do pořízení technického
zařízení a softwarového vybavení, podstatně by se
snížila administrativní náročnost správy spotřební daně
na straně Celní správy České republiky, a také
náročnost správy daně z přidané hodnoty na straně
Finanční správy České republiky. Tento požadavek lze
legislativně uchopit například vložením nového
odstavce 2 do § 5 zákona o pohonných hmotách:
(2) Nádrže čerpací stanice, ze kterých je prodáván
nebo vydáván motorový benzin, motorová nafta,
biopalivo nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů a
směsné palivo, musí být opatřeny
a) komponentním systémem měření objemu nádrže,
jehož jednotlivými prvky jsou pracovní měřidla
nestanovená x), zejména
1. elektronický hladinoměr s přesností měření
výšky hladiny ± 1 mm, jako měřidlo výšky
hladiny kapaliny,
2. kalibrovaná nádrž jako měřidlo objemu kapaliny,
s přesností
stanovení
objemu
± 0,5 %
z celkového objemu nádrže,
3. elektronický teploměr, jako měřidlo teploty
kapaliny, s přesností ± 1°C; výstup z tohoto
systému musí být automaticky zaznamenáván
při každém příjmu a v každou 12. hodinu a údaje
přepočteny na teplotu 15°C; zařízení musí
umožňovat elektronický přenos dat, vyvolat
okamžitý stav a veškeré naměřené hodnoty
archivovat po dobu 3 let; tento systém měření
musí být ověřen/kalibrován nejméně jednou za 3
roky;
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zařízením pro rozpoznávání produktu dle příslušné
technické normy y).
x)
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění
pozdějších předpisů.
y)
ČSN EN 14116 (ČSN 699026) Nádrže na přepravu
nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení
pro rozpoznávání produktu.
Zásadní připomínka:
K problematice zakotvení povinnosti vlastníka provozní
nádrže nakupovat pohonné hmoty od registrovaného
distributora pohonných hmot:
Ze strany Generálního ředitelství cel bylo v rámci
pracovního jednání navrhováno, aby i vlastník provozní
nádrže měl za povinnost nakupovat pohonné hmoty od
registrovaného distributora pohonných hmot nebo
z čerpací stanice. Bez doplnění této povinnosti jsou
provozovatelé provozních nádrží prakticky nepostižitelní
za porušování distribučního řetězce a je otevřen prostor
pro legalizaci nezdaněných pohonných hmot.
b)

Akceptováno
Ustanovení § 5a bylo upraveno následovně:
(1) Distributor pohonných hmot a provozovatel čerpací
stanice je povinen na území České republiky nakupovat
pohonné hmoty pouze
a) od osoby registrované jako distributor pohonných hmot,
b) od osoby, která je držitelem platné licence na obchod
s plynem podle energetického zákona, nebo
c) z čerpací stanice zapsané v evidenci čerpacích stanic.
(2) Nákup pohonných hmot, s výjimkou elektřiny a
plynu, od osoby jiné než osoby registrované jako distributor
pohonných hmot nebo z čerpací stanice zapsané v evidenci
čerpacích stanic se zakazuje.

Zásadní připomínka:
K problematice provozních nádrží:
Generální finanční ředitelství požaduje doplnění úpravy
tak, aby úprava provozních nádrží umístěných
v provozu nezvyšovala rizika daňových úniků. Dle
návrhu čerpací stanicí není „stavba nebo zařízení, které
je stavební dílo, které vzniklo stavební nebo montážní
technologií, nebo výrobek plnící funkci stavby, které

Vysvětleno
Uvedený požadavek je nad rámec transpozice. Zákon o
pohonných hmotách neřeší otázku provozních nádrží.
Předmětem navrhované právní úpravy nebude změna oblasti
provozních nádrží.
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jsou provozní nádrží umístěnou v provozu, pokud se
pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní potřebu“. To
znamená, že se jedná mimo jiné i o tzv. neveřejné
čerpací stanice hojně využívané zemědělskými
družstvy, autodopravci apod. Rizika, která vyplývají z
návrhu, dle našeho názoru, spočívají:
• v
absenci
povinnosti
vlastníků
hlásit
příslušnému orgánu veřejné moci alespoň
elementární
údaje
o
provozování
tzv.
„neveřejných čerpacích stanic“, respektive nově
provozních nádrží umístěných v provozu a
sloužících za účelem vydávání pohonných hmot
pro vlastní potřebu, čímž je velice ztížen dohled
a kontrola plnění předepsaných povinností
(např. bude fakticky téměř nemožné odůvodnit
uložení individuální záznamní povinnosti),
• ve zvýšení rizika obcházení institutu distributora
pohonných hmot,
• v absenci jednoznačného vymezení orgánů
veřejné moci zodpovědných za kontrolu účelu
provozní nádrže umístěné v provozu a jejího
obsahu (složení a jakost pohonných hmot), čímž
se i v souvislosti s výše uvedeným zvyšuje riziko
míchání pohonných hmot.
Pro správu daně z přidané hodnoty toto představuje
značné riziko, neboť detekce těchto subjektů ze strany
finanční a celní správy bude velmi obtížná a ve většině
případů se o předmětné činnosti těchto subjektů vůbec
nedozví.
Zásadní připomínka:
K problematice
zveřejňování
údajů
z evidence
čerpacích stanic:
Generální finanční ředitelství požaduje doplnění úpravy
zpřístupňování údajů z evidence čerpacích stanic tak,
aby tyto údaje byly zveřejňovány dálkovým a
nepřetržitým způsobem. Navrhuje se proto v § 7 odst. 1

Vysvětleno
MPO dle dosavadní právní úpravy tyto informace z evidence
čerpacích stanic poskytuje způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
V § 7 odst. 1 písm. a) je zajištěn přístup pro všechny správní
úřady bez omezení, tedy i pro Finanční správu a Celní správu.
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písm. a) zákona o pohonných hmotách za slovo Pokud mají orgány finanční správy zájem mít co nejaktuálnější
„zpřístupňuje“ doplnit slova „dálkovým a nepřetržitým údaje, lze to řešit dohodou s MPO.
způsobem“. Zároveň se navrhuje uvést v důvodové
zprávě, že ostatními správními orgány se rozumí
zejména orgány finanční a celní správy, Policie České
republiky a další.
Orgány finanční správy získávají údaje o distribuci
pohonných
hmot
z oznamovacích
povinností
distributorů pohonných hmot na základě znění § 6ka
zákona o pohonných hmotách, na tato data poté
navazují
informace
z individuálně
uložených
záznamních povinností daňovým subjektům dle § 97
odst. 2 daňového řádu. Jedná se zejména o daňové
subjekty provozující čerpací stanice, u kterých byly
identifikovány faktory indikující rizika protiprávního
jednání. S ohledem na to, aby byl sběr informací úplný,
tedy efektivní, považujeme za nutné, aby orgány
finanční správy disponovaly aktuálními a úplnými údaji
vedenými v evidenci čerpacích a veřejně přístupných
dobíjecích stanic. Praktickým příkladem potřeby těchto
údajů může být následující situace. Daňový subjekt je
registrován jako distributor pohonných hmot a zároveň
vlastní a provozuje 8 čerpacích stanic. V případě všech
provozovaných stanic je záznamní povinnost subjektu
uložena (jedná se o stav k určitému datu). Dojde-li po
tomto datu k situaci, že si daňový subjekt například
pořídí nebo pronajme a provozuje další čerpací stanice,
tak se o této skutečnosti správce daně nedozví, což má
za následek, že sbíraná data o sledovaných
transakcích s pohonnými hmotami jsou neúplná
a efektivně nevyhodnotitelná. Jak je z výše uvedeného
patrné, je pro orgány finanční správy potřebné
disponovat údaji vedenými v evidenci čerpacích stanic
za účelem efektivní správy daní a kontroly vedení
účetnictví.
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K výše uvedenému návrhu doplňujeme, že
existují i alternativní řešení např. že pravidelně
aktualizovanou evidenci čerpacích stanic orgány
finanční správy získají po uzavření dohody od
Ministerstva průmyslu a obchodu nebo celní správy i na
základě původně navrhovaného znění § 7 odst. 1 písm.
a) novely zákona o pohonných hmotách. Může však
dojít k tomu, že orgány finanční správy budou muset
oslovovat
ministerstvo
průmyslu
a
obchodu
individuálními žádostmi.
Zásadní připomínka:
Prodej přes velkokapacitní výdejní stojany:
Jakkoli došlo ke zlepšení správy daně z přidané
hodnoty zavedením úpravy registrace distributora
pohonných hmot, nelze tuto oblast stále označit za
bezproblémovou. Nedostatky ze strany Finanční správy
České republiky lze spatřovat zejména v tom, že
v prvním kroku došlo úpravou zákona o pohonných
hmotách k přechodu institutu distribuce pohonných
hmot na Celní správu České republiky, avšak „dohled“
nad rizikovými čerpacími stanicemi zůstal na orgánech
Finanční správy České republiky. Generální finanční
ředitelství plně podporuje snahu o zakotvení sledování
toku pohonných hmot prostřednictvím Centrálního
registru pohonných hmot, případně prostřednictvím
evidence pohybu pohonných hmot v režimu volného
daňového oběhu. Jednalo by se tak o plánovaný druhý
krok, v rámci kterého by došlo k plnému přechodu
„dohledu“ na orgány Celní správy České republiky.

Vysvětleno
Jde nad rámec předmětu návrhu zákona, předmětem návrhu
zákona nebude prodej přes velkokapacitní stojany. Pokud
pohonná hmota byla prodána prostřednictvím výdejního
stojanu čerpací stanice, je zaznamenán stav součtového
počitadla na stanoveném měřidle a tudíž nemůže již docházet
k daňovým únikům. Připomínka navíc neobsahuje žádný
návrh legislativního řešení. Zákon navíc nezná pojem
velkokapacitní výdejní stojan.

Generální finanční ředitelství však považuje za nutné
kromě výše uvedených návrhů (např. centrální registr
pohonných hmot, resp. evidence pohonných hmot
v režimu volného daňového oběhu, zavedení systému
elektronického sledování stavu pohonných hmot)
a kromě návrhů poskytnutých Ministerstvu průmyslu a
obchodu již dříve zavést také opatření, které postihne
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prodej přes velkokapacitní výdejní stojany a zabrání tak
obcházení institutu distributora pohonných hmot.
Doporučující připomínka:
K čl. I bodu 2: Doporučuje se za text „§ 1“ doplnit slova
„úvodní části ustanovení“.
Doporučující připomínka:
K čl. I bodu 13: Doporučuje se do vkládaného textu
doplnit chybějící předložku „s“.
Doporučující připomínka:
K čl. I bodům 28 až 30: Doporučuje se tyto body spojit.

Doporučující připomínka:
K čl. I bodu 31: Doporučuje se slovo „které“ nahradit
slovem „která“.
Doporučující připomínka:
K čl. I bodu 31: Doporučuje se přeformulovat text nově
vkládaného písmene d) tak, aby bylo důsledně užito
zavedené definice „veřejně přístupná čerpací stanice“.
Doporučující připomínka:
K čl. I bodům 33 a 34: Doporučuje se tyto body spojit.

Akceptováno
Ve smyslu připomínky upraveno.
Akceptováno
Ve smyslu připomínky upraveno.
Vysvětleno
Ačkoliv navrhovaná změna předmětných ustanovení zní
v novelizačních bodech stejně, obsahový význam těchto změn
je v každém jednotlivém ustanovení odlišný. Z tohoto důvodu
není spojení novelizačních bodů žádoucí a nebylo tudíž
provedeno.
Akceptováno
Upraveno dle připomínky.
Vysvětleno.
Všichni vlastníci čerpacích stanic (tedy jak veřejných, tak i
neveřejných) musí do evidence čerpacích stanic vedené na
Ministerstvu průmyslu a obchodu nahlásit, zda je uvedená
čerpací stanice veřejně přístupná či nikoli.
Vysvětleno
Ačkoliv navrhovaná změna předmětných ustanovení zní
v novelizačních bodech stejně, obsahový význam těchto změn
je v každém jednotlivém ustanovení odlišný. Z tohoto důvodu
není spojení novelizačních bodů žádoucí a nebylo tudíž
provedeno.
Akceptováno

Doporučující připomínka:
K čl. I bodu 35: Doporučuje se v souladu
Ve smyslu připomínky upraveno.
s Legislativními pravidly vlády upřesnit, že nový
odstavec 4 se vkládá za odstavec 3.
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Doporučující připomínka:
K čl. I bodu 36: Novelizačním bodem 36 dochází
k vložení § 6q a poznámek pod čarou č. 16 až 18,
nikoliv poznámek pod čarou č. 16 a 17. Doporučuje se
upravit text novelizačního bodu.
Doporučující připomínka:
K čl. I bodu 56: Doporučuje se slovo „doplňují“ nahradit
slovy „za odstavec 9 vkládají nové“.
Doporučující připomínka:
Vzhledem k rozsahu zákona v porovnání s počtem již
proběhlých novelizací i nyní navrhovaných změn jsme
toho názoru, že předkladatel by měl přistoupit i
k přípravě nového zákona, nikoliv další dílčí novelizace.
Podle našeho názoru je právní úprava uvedené oblasti
již nyní nepřehledná a tento stav se další novelizaci
(která navíc novelizuje předchozí novelu a má dělenou
účinnost) ještě prohloubí.
Doporučující připomínka:
K Čl. I: V úvodní větě vložit čárku za slova „Zákon č.
311/2006 Sb“.

Akceptováno

Doporučující připomínka:
K bodu 13: Vložit slovo „s“ před slova „výjimkou
elektřiny“.
Doporučující připomínka:
K bodu 23: Odstranit slovo „textu“ před slovy „konci
textu“.
Doporučující připomínka:
K bodu 39: V § 7 odst. 2 uvést písmeno b) takto: „b)
plnění povinností podle § 3 odst. 1 a 2, § 5 odst. 3 až 5,
§ 5 odst. 7 písm. a), b), d) až f) a § 6q odst. 2,“.“
Doporučující připomínka:
K bodu 51: Odstranit slovo „se“ před slovy „nahrazují

Akceptováno

Ve smyslu připomínky upraveno.

Akceptováno
Ve smyslu připomínky upraveno.
Vysvětleno
Hlavním předmětem předloženého návrhu zákona je
transpozice Směrnice a navrhované změny se týkají pouze
malé části zákona o pohonných hmotách. U převážné části
zákona zůstává zachováno stávající znění, které není
předmětem navrhovaných změn.

Akceptováno
Ve smyslu připomínky upraveno.

Ve smyslu připomínky upraveno.
Akceptováno
Ve smyslu připomínky upraveno.
Akceptováno
Ve smyslu připomínky upraveno.
Akceptováno
Ve smyslu připomínky upraveno.
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slovy“.
Doporučující připomínka:
K bodu 56: V § 9 odst. 12 na konci věty odstranit tečku
a uvozovky nahoře.
Doporučující připomínka:
K bodu 68: V § 10 odst. 1 písm. a) doporučujeme uvést
navrhovaný text takto: „podle § 8 odst. 1 písm. a) až c)
a e), § 9 odst. 1 písm. a) až d), § 9 odst. 3 a odst. 4
písm. a) až c) a e) až g) a § 9 odst. 5 a 11 až 13,“.
V písmenu c) nahradit čárku písmenem „a“ před textem
„§ 9 odst. 6, 8 a 9.“

Akceptováno

Doporučující připomínka:
K čl. II: K bodu 3: Podle našeho názoru není vlastník
veřejně přístupné dobíjecí stanice schopen zcela
naplnit požadavek sdělit Ministerstvu průmyslu a
obchodu údaje podle § 6 odst. 2 písm. f) zákona č.
311/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti navrhovaného zákona. Toto ustanovení jako
jeden z údajů uvádí i datum ukončení provozu čerpací
stanice. V zájmu jednoznačnosti úpravy bychom
doporučovali uvést údaje, kterých se výše uvedená
povinnost týká, konkrétním výčtem tak, aby zahrnovaly
pouze údaje v té chvíli relevantní.
Doporučující připomínka:
Označení součástí materiálu neodpovídá obsahu - pod
názvem "Návrh prováděcích právních předpisů" se
skrývá platné znění zákona s vyznačenými změnami.

Vysvětleno

Ve smyslu připomínky upraveno.
Akceptováno jinak
Předmětný novelizační bod byl zcela vypuštěn a to na základě
vypořádání zásadní připomínky Ministerstva vnitra, jež
požadovalo vypuštění novelizačních bodů týkajících se nové
právní úpravy oblasti přestupků, která má nabýt účinnosti k 1.
červenci 2017, a které bylo předkladatelem návrhu zákona
plně vyhověno.

Pokud dobíjecí stanice již nefunguje, neexistuje tedy již ani její
vlastník a neexistuje ani samotná dobíjecí stanice a tedy není
kým a co hlásit. Pokud dobíjecí stanice funguje, pak
samozřejmě nenahlašuje údaje o ukončení činnosti.

Vysvětleno
Při vkládání materiálu bylo použito volné místo k vložení
dokumentu v systému eKLEP. Jedná se o technickou
nesrovnalost.
Akceptováno

Doporučující připomínka:
K bodu 13: Návrh vkládaných slov do nadpisu § 5 je
Ve smyslu připomínky upraveno.
nutno doplnit o předložku "s" (viz předchozí novelizační
bod).
Vysvětleno
Doporučující připomínka:
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Ministerstvo kultury
(MK)
Ministerstvo obrany
(MO)
Ministerstvo práce a
sociálních věcí
(MPSV)

K bodu 22: V souladu se směrnicí 2014/94/EU bude
provozovatel nově povinen zpřístupnit na čerpací
stanici informace o ceně prodávaného stlačeného nebo
zkapalněného zemního plynu nebo vodíku přepočtené
na ekvivalent jednoho litru motorového benzinu.
Směrnice v čl. 7 bodu 3 uvádí, že Komise je oprávněna
přijmout „společnou metodiku srovnávání jednotkových
cen alternativních paliv“, proto předkladateli návrhu
zákona doporučujeme do vydání metodiky vydat určitý
doporučující postup, neboť za neplnění této povinnosti
provozovateli jsou zákonem navrhovány sankce. Ve
zprávě RIA se předpokládá určitý náhradní postup, ten
však není zakotven v novele zákona, např. v
přechodných ustanoveních.
Doporučující připomínka:
K části třetí: Účinnost je zařazena do Čl. IV. Toto
označení je však použito v části druhé.
Doporučující připomínka:
K bodu 45: Podle našeho názoru v § 8 odst. 1 písm. d)
chybí text, že „ číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.
Naznačuje to i platné znění s vyznačenými změnami.
Bez připomínek

Uvedený požadavek je již uveden v závěrečné zprávě
z hodnocení dopadů regulace, tedy, že Ministerstvo průmyslu
a obchodu zveřejní na svých webových stránkách tabulku
obsahující koeficienty na přepočty energetických obsahů
jednotlivých pohonných hmot, což bude sloužit jako podklad
pro provozovatele při stanovování srovnání prodávaných
alternativních pohonných hmot vzhledem k fosilním pohonným
hmotám.

Vysvětleno
V části druhé návrhu zákona je použit článek III a nikoli IV.
Akceptováno
Ve smyslu připomínky upraveno.

Bez připomínek
Doporučující připomínka:
K části první
K čl. I
K bodu 13
Před slova „výjimkou elektřiny“ je třeba vložit předložku
„s“.
Doporučující připomínka:
K části první
K čl. I
K bodu 36
Navržená poznámka pod čarou č. 17 má správně znít

Akceptováno
Ve smyslu připomínky upraveno.

Akceptováno
Ve smyslu připomínky upraveno.
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„17) ČSN EN 62196-2“.

Ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR)

Doporučující připomínka:
K části třetí
K čl. IV
Druhé písmeno, označené také jako a), je nutno označit
jako písmeno b).

Akceptováno jinak

Zásadní připomínka:

Akceptováno

1.
S návrhem zásadně nesouhlasíme a
odmítáme jej jako celek.
Odbor stavebního řádu MMR dlouhodobě upozorňuje
MPO na nedostatky stávající úpravy zákona č.
311/2006 Sb. Již v roce 2009 byl návrh změny zákona
č. 311/2006 Sb. součástí připravované novely
stavebního zákona (zákon č. 350/2012 Sb.) a
naposledy se tato problematika otevřela spolu s
návrhem úpravy stavebního zákona, který je v
současné době projednáván v komisích LRV. V obou
uvedených
případech uplatnilo MPO v rámci mezirezortního
připomínkového
řízení
zásadní
připomínky
a
požadovalo navrhovanou úpravu zákona č. 311/2006
Sb. vypustit s odůvodněním, že připravuje novelu
tohoto zákona a že se bude problémem, který MMR
navrhovalo vyřešit, zabývat.

Ustanovení § 2 písm. e) bylo upraveno následovně (tj.
ponecháno v původním znění, pouze s doplněním „s výjimkou
elektřiny“):

Na základě vypořádání zásadní připomínky Ministerstva
vnitra, jež požadovalo vypuštění novelizačních bodů týkajících
se nové právní úpravy oblasti přestupků, která má nabýt
účinnosti k 1. červenci 2017, a které bylo předkladatelem
návrhu zákona plně vyhověno, již nebude ustanovení
obsahující účinnost rozděleno na jednotlivá písmena.

d) e) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „čerpací
stanice") stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota,
s výjimkou elektřiny, prodává nebo prodává a vydává
zpravidla do palivové nádrže vozidla; čerpací stanicí není
stavba nebo zařízení, které je provozní nádrží umístěnou
v provozu, pokud z něhož se pohonné hmoty vydávají pouze
pro vlastní potřebu,
Ustanovení § 5 odst. 1 se upravuje následovně:

(1) Prodej nebo výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny,
je povolen z čerpací stanice, která splňuje požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy5) a českými
Návrh zákona v podobě rozeslané do mezirezortního technickými normami6) a je užívána na základě rozhodnutí
připomínkového řízení sice upravuje některé pasáže nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem.
(zejména § 5 odst. 2 a 3 stávajícího znění zákona), ale
způsobem, se kterým MMR nemůže souhlasit. Jako a) je stavbou, splňuje požadavky stanovené zvláštními
příklad lze uvést definici pojmu čerpací stanice jako právními předpisy5) a českými technickými normami6) a její
stavby ve vazbě ke stavebnímu zákonu. Takto provoz byl povolen kolaudačním rozhodnutím podle
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Ministerstvo
spravedlnosti (MS)

definované
čerpací
stanice
zásadně
narušují
systematiku stavebního zákona a jsou tudíž pro MMR
nepřijatelné. Mezi další zásadní nedostatky návrhu patří
nesprávné užívání termínů kolaudace, kolaudační
rozhodnutí, uvádění do provozu a podobně.
Doporučující připomínka:

stavebního zákona, nebo

Bod odkazuje ke změně § 5 odst. 7 písm. b), ale
vzhledem k tomu, že odstavec 7 nemá žádné body, je
patrně myšlen odstavec 9, který naopak tyto body
obsahuje. Doporučujeme návrh v tomto bodě upravit.
Doporučující připomínka:

Již v předchozím novelizačním bodě dochází k přečíslování
dosavadních odstavců v § 5 zákona o pohonných hmotách,
neboť dosavadní odstavce 2 a 3 se zrušují

K Čl. I bod 15 a 17 ( § 5 odst. 1 písm. a) a b))

Ustanovení § 5 odst. 1 bylo na základě vypořádání zásadní
připomínky k tomuto ustanovení s MMR zcela přeformulováno
a již neobsahuje definiční znaky obsažené v § 2 písm. e).
V této souvislosti rovněž uvádíme, že § 2 písm. e) byl upraven
následovně:
e) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „čerpací stanice")
stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota, s výjimkou
elektřiny, prodává nebo prodává a vydává zpravidla do
palivové nádrže vozidla; čerpací stanicí není stavba nebo
zařízení, které je provozní nádrží umístěnou v provozu, pokud
z něhož se pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní
potřebu,

Upozorňujeme, že definici pojmu čerpací stanice
obsahuje již ustanovení § 2 písm. e) návrhu
předmětného zákona, proto není třeba některé tyto
definiční znaky v komentovaných ustanoveních
zdvojovat. Doporučujeme proto ust. § 5 odst. 1 návrhu
zákona přeformulovat.

b) není stavbou a její provoz je povolen rozhodnutím podle
odstavce 2.
Vysvětleno

Akceptováno

§ 5 odst. 1 nově zní:
(1) Prodej nebo výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny,
je povolen z čerpací stanice, která splňuje požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy5) a českými
technickými normami6) a je užívána na základě rozhodnutí
nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem.
Doporučující připomínka:

Akceptováno.

K Čl. I bod 47 a 56 ( § 8 odst. 1 písm. f) a § 9 odst. Příslušná ustanovení byla ve smyslu uplatněné připomínky
10)
doplněna.
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Upozorňujeme, že na rozdíl od ust. § 6 odst. 4 písm. b)
návrhu zákona neobsahuje skutková podstata
přestupku, resp. správního deliktu stanovení lhůty, do
kdy má být oznamovací povinnost splněna, tj. není
stanoveno, že oznamovací povinnost má být splněna
bez zbytečného odkladu. Doporučujeme proto doplnit
lhůtu bez zbytečného odkladu do skutkové podstaty
přestupku, resp. správního deliktu.
Zásadní připomínka:

Akceptováno

K Čl. IV (nabytí účinnosti)

Navrhované ustanovení bylo ve smyslu připomínky upraveno.

Část předmětného ustanovení, které upravuje účinnost
většiny novelizačních bodů, tj. účinnost prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení, je v rozporu s ust. § 3 odst. 3 zákona č.
309/1999 Sb., ze dne 11. listopadu 1999 o Sbírce
zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, neboť nelze
vyloučit
kratší
než
minimální
patnáctidenní
legisvakanční dobu, přičemž ani z důvodové zprávy
nevyplývá existence naléhavého obecného zájmu, který
by kratší legisvakanční dobu umožnil. Požadujeme
proto upravit předmětné ustanovení tak, aby byla
zaručena minimálně patnáctidenní legisvakanční doba,
eventuelně požadujeme deklarování a zdůvodnění
naléhavého obecného zájmu.
Doporučující připomínka:

Akceptováno

K obecné části důvodové zprávy, bod F)

Příslušná část důvodové zprávy byla ve smyslu uplatněné
připomínky upravena a doplněna.

Nesouhlasíme
s tvrzení
předkladatele,
že
se
navrhovaná právní úprava nedotýká mezinárodních
smluv o lidských právech a základních svobodách, a
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dále
judikatury,
jež s ní souvisí. Účelem zákona je mimo jiné upravit
užívání
majetku,
na
což
dopadá
článek 1 Protokolu č. 1 k Evropské úmluvě o lidských
právech; není tedy možné tvrdit, což přitom
předkladatel činí, že se navrhovaná právní úprava
takových smluv nedotýká. Předkladatel zasahuje také
do oblasti přestupků a jiných správních deliktů, u nichž
by měl provést posouzení slučitelnosti minimálně z
hlediska zásad:
• práva na spravedlivý proces (článek 6 Úmluvy),
• uložení trestu jen na základě zákona (článek 7
Úmluvy),
• ochrany majetku (článek 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě) a
• práva nebýt souzen nebo potrestán dvakrát (článek 4
Protokolu č. 7 k Úmluvě).
S ohledem na výše uvedené doporučujeme v kontextu
předmětné připomínky doplnit důvodovou zprávu.
Doporučující připomínka:
Akceptováno
K zvláštní části důvodové zprávy, část třetí, Čl. IV

Důvodová zpráva byla ve smyslu připomínky upravena.

Upozorňujeme patrně na písařskou chybu, neboť
transpoziční lhůta není stanovena směrnicí EP a Rady
2014/64/EU, nýbrž směrnicí EP a Rady 2014/94/EU.
Doporučujeme písařskou chybu opravit.
Ministerstvo
Doporučující připomínka:
školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT) 1.
K bodu 11., § 2 písm. q): Zde se uvádí definice
„elektrického vozidla“. Ve Zvláštní části Důvodové
zprávy je psáno, že elektrické vozidlo je definováno
shodně jako v příslušné směrnici EU, nicméně tato
definice je velmi odborná a laikovi naprosto
nesrozumitelná. Proto doporučujeme tuto definici

Vysvětleno
Vzhledem k tomu, že se jedná o transpoziční ustanovení,
odpovídá navrhované definice „elektrického vozidla“ přesné
dikci definice tohoto pojmu uvedeného ve Směrnici.
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upravit do uživatelsky přívětivější a srozumitelnější
formy.
Doporučující připomínka:
Akceptováno jinak

Ministerstvo vnitra
(MV)

2.
K bodu 43., § 7a: Jedná se o nově vkládané
ustanovení, které stanovuje, že Ministerstvo vnitra a
Policie České republiky poskytuje Ministerstvu průmyslu
a obchodu mimo jiné údaje ze základního registru
obyvatel. Ve Zvláštní části Důvodové zprávy není tento
krok v podstatě zdůvodněn. Doporučujeme doplnit
důvodovou zprávu minimálně o sdělení, z jakého
důvodu je Ministerstvu průmyslu a obchodu přístup k
údajům umožněn.
Zásadní připomínka:

Navrhovaný přístup MPO do příslušných registrů orgánů státní
správy (navrhovaný § 7a zákona o pohonných hmotách) byl
z návrhu zákona zcela vypuštěn.

K čl. I bodu 6 – k § 2 písm. e):
V části tohoto ustanovení za středníkem je z definice
čerpací stanice pohonných hmot vylučována provozní
nádrž, pokud se z ní vydávají pohonné hmoty pouze
pro vlastní potřebu.
Především z tohoto ustanovení, ani z dalších zmínek o
provozních nádržích na jiných místech zákona, není
jednoznačně zřejmé, co je touto nádrží myšleno. Tedy
zda je stavebním dílem či výrobkem plnícím funkci
stavby, jak se o tom hovoří v citovaném ustanovení,
nebo nemusí jít o stavbu, resp. výrobek plnící funkci
stavby. Tato otázka je přitom klíčová pro další regulaci
ve vztahu k těmto nádržím, a proto charakter
provozních nádrží požadujeme náležitě vyjasnit.
Jedinou úpravou ve vztahu k provozním nádržím je
ustanovení nově označené jako § 5 odst. 6, v němž je
vlastníkovi předmětných nádrží ukládáno zajistit, aby při
jejich provozu nedošlo k ohrožení života nebo zdraví
osob, majetku nebo životního prostředí. To považujeme
za nedostačující, a proto požadujeme jednoznačně
vymezit požadavky na návrh a umístění předmětných
nádrží a podmínky jejich provozu a požární

Původně navrhovaná povinnost pro vlastníka provozní nádrže
umístěné v provozu, ze které se pohonné hmoty vydávají
pouze pro vlastní potřebu, byla z § 5 odst. 6 vypuštěna.
Zároveň byla vypuštěna z § 5 odst. 2 výjimka pro výdej
pohonných hmot pouze pro vlastní potřebu podle § 2 písm. e).

Akceptováno

Stránka 23 (celkem 116)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9KGANBS)

bezpečnosti.
Zásadní připomínka:

Částečně Akceptováno / Částečně vysvětleno

K čl. I bodům 14 až 17 – k § 5 odst. 1:
Text předmětného ustanovení požadujeme celkově
přepracovat, neboť jeho i nově navrhovaná podoba a
struktura jsou nadbytečně komplikované a neodpovídají
aktuální právní úpravě.
Především se domníváme, že není zapotřebí
ustanovení rozdělovat na dva pododstavce (písmena),
když toto dělení již nebude dále využíváno, neboť
odkaz v § 9 odst. 3 je rušen. Významná část text
ustanovení je pak nadbytečným opakováním definice
čerpací stanice (že jde o stavební dílo nebo výrobek
plnící funkci stavby) a samotný věcný obsah ustanovení
je kvůli dělení na pododstavce nadbytečně dublován.
Přitom tyto odkazy na zvláštní právní předpisy a české
technické normy neodpovídají požadavkům na tyto
odkazy kladeným (viz čl. 45 a 45a Legislativních
pravidel vlády), a proto neumožňují jednoznačně
vymezit požadavky na čerpací stanice kladené.
V § 7 odst. 2 písm. c) se na § 5 odst. 1 odkazuje
v souvislosti s kontrolou povinností v něm upravených,
ačkoli § 5 odst. 1 žádné povinnosti výslovně nestanoví
– pouze podmiňuje prodej či výdej pohonných hmot
dodržením zvláštních právních a technických předpisů.

Ustanovení § 5 odst. 1 bylo na základě vypořádání zásadní
připomínky k tomuto ustanovení s MMR zcela přeformulováno
a již neobsahuje definiční znaky obsažené v § 2 písm. e).
V této souvislosti rovněž uvádíme, že § 2 písm. e) nově zní:
e) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „čerpací stanice")
stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota, s výjimkou
elektřiny, prodává nebo prodává a vydává zpravidla do
palivové nádrže vozidla; čerpací stanicí není stavba nebo
zařízení, které je provozní nádrží umístěnou v provozu, pokud
z něhož se pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní
potřebu,

Zásadní připomínka:

Akceptováno

§ 5 odst. 1 nově zní:
(1) Prodej nebo výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny,
je povolen z čerpací stanice, která splňuje požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy5) a českými
technickými normami6) a je užívána na základě rozhodnutí
nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem.
Vysvětlení k § 7 odst. 2 písm. c):
Jedná se o dosavadní právní úpravu.
§ 7 odst. 2 písm. c) zákona ukládá povinnost ČOI kontrolovat,
že pohonné hmoty jsou prodávány z čerpací stanice, která
splňuje požadavky dle § 5 odst. 1, tj. že ČS splňuje požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy5) a českými
technickými normami6) a je užívána na základě rozhodnutí
nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem. Nesplnění
této povinnosti je správním deliktem - § 9 odst. 1 písm. a)
zákona o PH a tento delikt projednává ČOI (§ 10 odst. 4 písm.
a)
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K čl. I bodu 19 – k § 5 odst. 2:
Předmětné ustanovení de facto vylučuje použití
regulace dle odstavce 1 na případy prodeje nebo
výdeje pohonných hmot pro vozidla základních složek
integrovaného záchranného systému či ozbrojených sil
a co považujeme za klíčové, i výdeje pro vlastní
potřebu. Takové řešení považujeme za nepřijatelné,
neboť i na tyto situace by se měly vztahovat všechny
příslušné stavební a bezpečnostní předpisy. Z tohoto
důvodu požadujeme § 5 odst. 2 ze zákona vypustit,
případně z něj alespoň vypustit výjimku pro výdej
pohonných hmot pro vlastní potřebu.
Zásadní připomínka:

Na základě uplatněné připomínky byla vypuštěna z § 5 odst. 2
výjimka pro výdej pohonných hmot pouze pro vlastní potřebu
podle § 2 písm. e).

K čl. I bodu 43 – k § 7a:
Strukturu ustanovení požadujeme upravit dle současné
praxe, tedy že údaje nejsou Ministerstvu průmyslu a
obchodu poskytovány, nýbrž jsou jím z uvedených
informačních systémů využívány.
Zásadní připomínka:

Navrhovaný přístup MPO do příslušných registrů orgánů státní
správy (navrhované ustanovení § 7a zákona o pohonných
hmotách) byl z návrhu zákona zcela vypuštěn.

K čl. I bodu 47 – k § 8 odst. 1 písm. f):
Novou skutkovou podstatu požadujeme přeformulovat
podle zásad tvorby ustanovení upravujících správní
trestání a tedy uvést v následující podobě:
„f) jako vlastník veřejně přístupné dobíjecí stanice
1. neoznámí údaje do evidence veřejně přístupných
dobíjecích stanic podle § 6 odst. 4 písm. a), nebo
2. neoznámí uvedení veřejně přístupné dobíjecí stanice
do provozu nebo ukončení provozu veřejně přístupné
dobíjecí stanice anebo změnu údaje zapisovaného do
evidence veřejně přístupných dobíjecích stanic podle §
6 odst. 4 písm. b).“.
Odkazy na § 6 odst. 2 jsou již uvedeny v ustanovení
upravující danou povinnost (§ 6 odst. 4), není tedy třeba
na ně odkazovat ve skutkové podstatě znovu.
Zásadní připomínka:

Navrhované ustanovení, které upravuje přestupky vlastníka
dobíjecí stanice, je naformulováno shodně jako ustanovení
upravující přestupky vlastníka čerpací stanice (§ 8 odst. 1
písm. d) stávajícího zákona o pohonných hmotách). Vzhledem
k tomu, že se jedná o tytéž skutkové podstaty a dále z důvodu
zachování shodného pojmového a formulačního systému
celého zákona je použita shodná formulace navrhovaného
ustanovení s dosavadním ustanovením stejného obsahu.

Akceptováno jinak

Vysvětleno

Vysvětleno
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K čl. I bodu 56 – k § 9 odst. 12 a 13
I tyto nově navrhované skutkové podstaty požadujeme
ze stejného důvodu jako v předchozí připomínce
přeformulovat do této podoby:
„(12) Provozovatel běžné dobíjecí stanice se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s § 6q odst. 3
nezajistí, aby jím provozovaná dobíjecí stanice
splňovala stanovené požadavky.
(13) Provozovatel vysoce výkonné dobíjecí stanice se
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 6q odst.
4 nezajistí, aby jím provozovaná dobíjecí stanice
splňovala stanovené požadavky.“
Zásadní připomínka:

Navrhovaná ustanovení, která upravují správní delikty
provozovatele běžné dobíjecí stanice a provozovatele vysoce
výkonné dobíjecí stanice, byla naformulována shodně jako
ostatní správní delikty upravené v dosavadním zákoně o
pohonných hmotách. Z důvodu zachování shodného
pojmového a formulačního systému celého zákona je použita
shodná formulace navrhovaného ustanovení s dosavadními
ustanoveními obdobného obsahu, která obsahují určité
požadavky - viz např. § 9 odst. 1 písm. a) a b) stávajícího
zákona o pohonných hmotách.

Obecně ke správním deliktům
Požadujeme z návrhu zákona vypustit novelizační
body, které reagují na návrh zákona o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich (sněmovní tisk č. 555) a které
mají nabýt účinnosti k 1. červenci 2017. Ministerstvo
vnitra
připravuje
doprovodný
zákon
k tomuto
sněmovnímu tisku, který by měl nezbytné změny
zvláštních právních předpisů obsahovat a jehož
předmětem bude rovněž zákon o pohonných hmotách,
resp. úpravy v § 10. Se změnou terminologie jiných
správních deliktů se obecně počítá až v rámci
budoucích legislativních úprav. Neměla by být tedy
předmětem ani této novely, ani doprovodného zákona.
Zásadní připomínka:

Příslušné novelizační body obsahující novou právní úpravu
oblasti přestupků, která má nabýt účinnosti k 1. červenci 2017,
byly z návrhu zákona zcela vypuštěny.

Nad rámec návrhu k § 4 odst. 2:
Čerpací stanice pohonných hmot ve vlastnictví státu, s
nimiž hospodaří útvary policie, jsou neveřejné čerpací
stanice, sloužící výhradně pro potřeby policie, v případě
mimořádné situace pak pro potřeby všech složek
integrovaného záchranného systému. Jejich účel
a využití je obdobné jako u čerpacích stanic

Dosavadní ustanovení § 4 odst. 2 bylo ve smyslu uplatněné
připomínky doplněno. Pokud se jedná o obsah požadované
zcela nové poznámky pod čarou, odkazuje se na současnou
poznámku č. 10 v níž je uveden zákon o integrovaném
záchranném systému.

Akceptováno

Akceptováno
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ozbrojených sil, a proto by měly mít i stejný právní
režim. Z tohoto důvodu požadujeme v § 4 odst. 2 za
slova „ozbrojených sil3)“ vložit slova „, vozidel základní
složky
integrovaného
záchranného
systémux)“
(poznámka pod čarou by měla odkazovat na § 4 odst. 1
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů).
Doporučující připomínka:
Akceptováno
K čl. I bodu 11 – k § 2 písm. l) a p):
Do navrhovaného §2 písm. l) a p) byl doplněn text, který
Navrhujeme
ustanovení
přeformulovat,
neboť definuje nediskriminační přístup a to shodně se Směrnicí.
z věcného hlediska nemůže čerpací stanice, tedy
stavební dílo nebo výrobek plnící funkci stavby,
poskytovat přístup v celé Evropské unii. V tomto směru
považujeme za výstižnější německé znění čl. 2 odst. 7
směrnice 2014/94/EU „eine Tankstelle … zu der alle
Nutzer aus der Union nichtdiskriminierend Zugang
haben“.
Dále upozorňujeme, pokud jde o písm. l), že příslušná
definice ze směrnice se týká pouze čerpacích stanic
alternativních paliv, a proto je třeba rozšíření jejího
smyslu v českém právním předpise, byť v tomto
případě jistě možné, zdůvodnit v důvodové zprávě.
V písm. l) též doporučujeme vypustit slova „na dodávku
pohonných hmot“ pro jejich nadbytečnost, neboť že jde
o čerpací stanici pohonných hmot, vyplývá již z její
definice v § 2 nově označeném písm. e).
V písm. p) je použita formulace „stanice na dodávku
elektřiny“, což je nejasný a zákonem nedefinovaný
pojem. Zřejmě by se zde mělo hovořit o „dobíjecí
stanici“ ve smyslu písm. m) s tím, že veřejně přístupná
dobíjecí stanice bude jejím poddruhem.
Doporučující připomínka:
Vysvětleno
K čl. I bodu 22 – k § 5 odst. 7 písm. b):
Jedná se o transpoziční ustanovení, které byly převzaty do
1. Ustanovení čl. 7 odst. 1 směrnice 2014/94/EU národní legislativy.
v souvislosti s povinností doplňovanou do § 5 Ad 1. Stanovená lhůta se týká víček palivových nádrží vozidel
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odst. 7 písm. b) bodu 5 stanoví, že se má
vztahovat na motorová vozidla vyrobená po 18.
listopadu 2016. Nyní předložený návrh zákona
toto řešení nepřebírá a ani nevysvětluje, proč
k němu nebylo přistoupeno.
2. Zároveň se domníváme, že bod 5 není zařazen
vhodně, neboť podle § 5 odst. 7 písm. b) je
ukládána povinnost informace zpřístupnit,
zatímco z textu bodu 5 (s ohledem na
skutečnost, že je vyžadována aktivita i ze strany
řidiče) i z komentáře k tomuto ustanovení ve
zvláštní části důvodové zprávy (kde se hovoří o
poskytnutí kvalifikované rady) se zdá vyplývat,
že jde o poskytnutí informace. Tuto připomínku
vztahujeme obdobně i k § 6q odst. 2.
3. Taktéž není zcela zřejmé, proč se hovoří o
informacích dle technické příručky vozidla –
takový požadavek z textu čl. 7 odst. 1 směrnice
2014/94/EU dle našeho názoru nevyplývá. Krom
toho, v důvodové zprávě se v této souvislosti
hovoří o technickém průkazu vozidla.
Doporučující připomínka:

a technickým příruček vozidel, což není předmětem tohoto
zákona.
Ad 2. Nutno stanovit tuto povinnost, aby provozovatel mohl
poskytnout požadovanou informaci
Ad 3. Dtto

K čl. I bodu 36 – k § 6q:
Odkazy na jiné právní předpisy obsažené v odstavcích
1, 3 a 4 jsou nadbytečné či chybné, neboť podmínky
připojení
k elektrizační
soustavě
obsažené
v energetickém zákoně se použijí na základě
energetického zákona, nikoli tohoto odkazu v zákoně
o pohonných hmotách. Odkazy na zvláštní právní
předpis (v nenormativní podobě – viz čl. 45 odst. 5
Legislativních pravidel vlády; krom toho by se případně
mělo hovořit o jiném právním předpise) a na technické
normy neodpovídají Legislativním pravidlům vlády
a neumožňují náležitě určit zákonné požadavky na
provoz.
Doporučující připomínka:

Navrhovaná ustanovení týkající se prodeje a výdeje elektřiny
jako pohonné hmoty byla naformulována shodným způsobem
jako dosavadní ustanovení zákona týkající se prodeje a
výdeje ostatních druhů pohonných hmot.

Vysvětleno

Akceptováno
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K čl. IV:
Přestože je v komentáři k tomuto ustanovení ve zvláštní
části důvodové zprávy zdůrazňováno, že navrhované
datum nabytí účinnosti reflektuje požadavek, aby se
s novou právní úpravou mohli její adresáti seznámit, ve
skutečnosti je navrhováno řešení, které nemusí
garantovat ani minimální legisvakanci dle § 3 odst. 3
zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních
smluv. Doporučujeme proto ustanovení věnované
účinnosti upravit, a to např. posunutím data nabytí
účinnosti na první den druhého kalendářního měsíce po
publikaci zákona.
Doporučující připomínka:

Navrhované ustanovení obsahující nabytí účinnosti zákona
bylo ve smyslu připomínky upraveno (tuto připomínku a to
jako zásadní uplatnilo i Ministerstvo spravedlnosti a této bylo
plně vyhověno).

Vysvětleno

K čl. I bodu 6 – k § 2 písm. e):
Je zachováno stávající znění zákona o pohonných hmotách.
Stávající podoba ustanovení nevhodně a v rozporu Tento pojem je použit i přímo v názvu zákona.
s ustálenou legislativní praxí kombinuje definici a
legislativní zkratku. Při příležitosti novelizace tohoto
ustanovení proto doporučujeme provést nápravu a
slova „pohonných hmot (dále jen „čerpací stanice“)“
vypustit.
Doporučující připomínka:
Akceptováno
K čl. I bodu 10 – k § 2 písm. k):
Navrhované ustanovení bylo ve smyslu uplatněné připomínky
V bodě 3 doporučujeme slovo „jeho“ nahradit slovem upraveno.
„její“, neboť se zde hovoří o elektřině, nikoli o
elektrickém proudu.
Doporučující připomínka:
Akceptováno jinak
K čl. I bodu 20 – k § 5 odst. 6:
Doporučujeme spojku „a“ před slovy „provozní nádrže“
nahradit spojkou „nebo“ – domníváme se, že by zde
neměl být kumulativní vztah.
Ministerstvo
zahraničních věcí

Navrhovaná změna § 5 odst. 6 na základě vypořádání
připomínek k tomuto ustanovení již neobsahuje původně
navrhovanou povinnost pro vlastníka provozní nádrže
umístěné v provozu.

Bez připomínek
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(MZV)
Ministerstvo
zdravotnictví (MZ)

Doporučující připomínka:

Vysvětleno

Doporučujeme sloučit novelizační body 28, 29, 30 a 32,
které upravují totožnou problematiku, do jednoho
novelizačního bodu takto:
„28. V § 6 odst. 2 písm. a), b), c) a f) se za slovo
„čerpací“ vkládají slova „nebo veřejně přístupné
dobíjecí“.
CELEX: 32014L0094“.

Ačkoliv navrhovaná změna předmětných ustanovení zní
v novelizačních bodech stejně, obsahový význam těchto změn
je v každém jednotlivém ustanovení odlišný. Z tohoto důvodu
není spojení novelizačních bodů žádoucí a nebylo tudíž
provedeno.

Ministerstvo
zemědělství (MZE)

Zásadní připomínka:

Akceptováno jinak

K části první

Nově navrhovaná povinnost vlastníkovi provozní nádrže
umístěné v provozu, ze které pohonné hmoty vydávají pouze
K bodům 52, 57 a 59
pro vlastní potřebu, byla z návrhu zákona vypuštěna. Z tohoto
Požadujeme správní delikt podle § 9 odst. 3 a důvodu bylo rovněž vypuštěno příslušné ustanovení upravující
uložení pokuty za tento správní delikt upravit tak, aby případný správní delikt.
právnické nebo podnikající fyzické osobě jako
vlastníkovi provozní nádrže umístěné v provozu, z níž
se vydává pohonná hmota pouze pro vlastní potřebu,
bylo možné uložit pokutu pouze do 1 000 000 Kč.
Odůvodnění:
Uložení pokuty právnické nebo podnikající fyzické
osobě jako vlastníkovi provozní nádrže umístěné
v provozu, z níž se vydává pohonná hmota pouze pro
vlastní potřebu, za porušení povinnosti stanovené v § 5
odst. 6 zákona, do 20 000 000 Kč, stejně jako právnické
nebo podnikající fyzické osobě jako vlastníkovi čerpací
stanice, považujeme zejména s ohledem na podstatně
rozdílná rizika a rozsah případného ohrožení na
životech a zdraví osob, škod na majetku nebo na
životním prostředí za neopodstatněné.
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Zásadní připomínka:

Akceptováno

K části třetí
Na základě společného projednání této problematiky s MZe a
Požadujeme nabytí účinnosti ustanovení části první MD bylo dohodnuto nabytí účinnosti ustanovení části první čl.
čl.
I
bodu
23
změnit I bodu 22 (pův. 23) na 1. ledna 2018.
z 1. ledna 2019 na 1. ledna 2017.
Odůvodnění:
Ustanovení bodu 23 ruší ustanovení, které ukládá
provozovateli čerpací stanice povinnost zajistit, aby
minimálně na 50 procentech čerpacích stanic
z celkového počtu jím provozovaných čerpacích stanic,
na kterých je prodáván nebo vydáván motorový benzin,
byl prodáván nebo vydáván také motorový benzin s
obsahem kyslíku maximálně 2,7 procent hmotnostních
a s obsahem ethanolu maximálně 5 procent
objemových.
Ministerstvo zemědělství požaduje posunutí nabytí
účinnosti tak, aby již od roku 2017 mohlo dojít
k plošnému
rozšíření
automobilového
benzínu
s příměsí bioetanolu do výše 10 obj. % (tzv. palivo E10)
na trhu s pohonnými hmotami. Zákon 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ukládá
dodavatelům pohonných hmot povinnost do roku 2017
snížit emise skleníkových plynů v úplném životním
cyklu pohonné hmoty o 4 %. Daná povinnost je za
současného stavu z hlediska limitů pro maximální
podíly biosložek v palivu a z hlediska omezené podpory
pro čistá a vysokoprocentní biopaliva jen velmi těžko
splnitelná. Nahrazení stávajícího paliva E5 (benzín
s max. 5 obj. % bioetanolu) palivem E10 by plnění této
povinnosti usnadnilo. Zákonem o ochraně ovzduší jsou
implementovány směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2009/28/ES a 2009/30/ES, které ukládají
členským státům do roku 2020 nahradit 10 % energie
v dopravě obnovitelnými zdroji a snížit emise
skleníkových plynů v dopravě o 6 %.
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Rozšířením paliva E10 zároveň dojde k nepřímé
podpoře domácího zemědělství a průmyslu. Výroba
kvasného lihu – bioetanolu představuje efektivní využití
nadprodukce cukrové řepy, jejíž využití pro výrobu
cukru je díky produkčním kvótám omezeno.
Ministerstvo zemědělství si je vědomo vysokého
průměrného stáří vozového parku v České republice,
kterým byla v minulosti argumentována potřeba
zachování „starého“ paliva E5, avšak nelze očekávat,
že by v následujících dvou letech došlo k jeho zásadní
změně. Dle dostupných informací lze konstatovat, že
vozidla vyrobená po roce 2000 již mohou bez problémů
využívat palivo E10.
V souvislosti
s výše
uvedenou
připomínkou
navrhujeme rovněž změnit účinnost příslušných
ustanovení § 9.
Doporučující připomínka:

Vysvětleno

K části první

Navrhované novelizační body byly formulovány v souladu
s Legislativními pravidly vlády.

K bodům 10 a 11
Doporučujeme v novelizačním bodě 10 na konci
textu bodu 4 tečku nahradit čárkou a v novelizačním
bodě 11 slova „písmene k) tečka nahrazuje čárkou a“
nahradit slovem „odstavce“.
Odůvodnění:
Bude-li v doplněném textu bodu 4 na konci čárka,
nebude již nutné ji v dalším novelizačním bodě
nahrazovat.
Doporučující připomínka:
K části první

Vysvětleno
Na ČS nelze rozlišit, kterých vozidel se týká.
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K bodu 22
Doporučujeme v novém bodě 5 za slovo „vozidlem“
vložit slova „uvedeným na trh po 18. listopadu 2016".
Odůvodnění:
Doplnění je v souladu se směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o
zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Tato
směrnice v článku 7 ukládá členským státům, aby byly
poskytovány relevantní, soudržné a jasné informace,
pokud jde o motorová vozidla, do kterých je možné
pravidelně čerpat jednotlivá paliva uvedená na trh nebo
která je možné pravidelně dobíjet na dobíjecích
stanicích. Tyto informace se zpřístupní v příručkách pro
motorová vozidla, na plnicích a dobíjecích stanicích, na
motorových vozidlech a u prodejců motorových vozidel
na jejich území. Tento požadavek se vztahuje na
všechna
motorová
vozidla,
jakož
i příručky pro ně, uvedená na trh po 18. listopadu 2016.
Doporučující připomínka:

Akceptováno

K části první

Navrhované ustanovení bylo dle připomínky upraveno.

K bodu 36
Doporučujeme text „16 a 17“ nahradit textem „16 až
18“.
Odůvodnění:
V novelizačním bodě se vkládají poznámky pod
čarou č. 16 až 18.
Doporučující připomínka:
Akceptováno
K části první

Navrhované ustanovení bylo dle připomínky upraveno.

K bodu 39
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Doporučujeme za textem „§ 5 odst. 3, 4 a 5“ slovo „a“
nahradit čárkou.
Odůvodnění:
Spojka „a“ je uvedena až mezi předposledním a
posledním ustanovením.
Doporučující připomínka:
Akceptováno
K části první
K bodu 45
Doporučujeme slovo „text“ nahradit slovem „slova“.

Navrhované ustanovení bylo dle připomínky upraveno.

Odůvodnění:
Podle čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády se
slovo „text“ používá pouze v případě, nahrazuje-li se
text
neobsahující
slovo
nebo
slova
(např.
„§ 32 odst. 1“).
Doporučující připomínka:
Vysvětleno
K části první
Navrhovaný novelizační bod
K bodu 47
s Legislativními pravidly vlády.
Doporučujeme slova „„čárkou a slovem „nebo““
nahradit slovy „„slovem „, nebo““.

byl

formulován

v souladu

Odůvodnění:
V souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních
pravidel vlády.
Doporučující připomínka:
Akceptováno
K části první
Navrhované ustanovení bylo dle připomínky upraveno.
K bodu 56
Doporučujeme slovo „doplňují“ nahradit slovy „za
odstavec 9 vkládají nové“.
Odůvodnění:
V souladu s čl. 58 odst. 1 písm. i) Legislativních
pravidel vlády.
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Doporučující připomínka:

Akceptováno

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace
Navrhované ustanovení bylo dle připomínky upraveno.
V tabulce na straně 1 v bodě 3.1 doporučujeme
slovo „stanice“ nahradit slovem „stanic“.

Ministerstvo
životního prostředí
(MŽP)

Odůvodnění:
Jedná se o jazykovou úpravu.
Zásadní připomínka:

Vysvětleno

1. K bodu 4:
Požadujeme upravit definici pohonné hmoty tak, aby
zahrnovala i využívání pohonných hmot v drážních
vozidlech a v plavidlech na vnitrozemských vodních
cestách.
Odůvodnění:
Dle stávajícího znění se zákon vztahuje pouze na
pohonné hmoty používané k pohonu motoru vozidla
nebo zvláštního vozidla. Vozidlem je míněno motorové
vozidlo vyrobené za účelem provozu na pozemních
komunikacích a zvláštním vozidlem je míněno motorové
vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na
pozemních komunikacích nebo pojízdný stroj.
Z těchto definic vyplývá, že se uvedený zákon
nevztahuje na pohonné hmoty používané na železnici či
ve vnitrozemské plavbě. Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/94/EU o zavádění
infrastruktury pro alternativní paliva však po členských
státech požaduje, aby podporovaly rozvoj alternativních
paliv (elektřiny, CNG/LNG a vodíku) mimo jiné i ve
vnitrozemské vodní dopravě stavbou plnicích stanic na
LNG pro plavidla vnitrozemské plavby.
Domníváme se, že pro řádné splnění transpozice

Působnost zákon o pohonných hmotách se týká pouze vozidel
a zvláštních vozidel a nikoli drážních vozidel a plavidel.
Drážní vozidla a plavidla spadají do gesce MD (viz srovnávací
tabulka).
Požadavky na kvalitu lodních paliv používaných na plavidlech
vnitrozemské plavby plavidlech námořní plavby naopak řeší
vyhláška MŽP č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na
kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla
z hlediska ochrany ovzduší.
Transpozice směrnice 2014/94/EU do zákona č. 311/2006
Sb., o pohonných hmotách, je, jak je uvedeno v důvodové
zprávě, pouze částečná. Do zákona o pohonných hmotách
jsou transponována pouze ta ustanovení, která spadají do
věcné působnosti tohoto zákona (zákon o pohonných
hmotách řeší pouze požadavky na složení a jakost pohonných
hmot určených k pohonu motoru vozidla nebo zvláštního
vozidla, sledování a monitorování složení a jakosti
prodávaných pohonných hmot určených k pohonu motoru
vozidla nebo zvláštního vozidla, prodej a výdej těchto
pohonných hmot, registraci distributorů pohonných hmot a
evidenci čerpacích stanic pohonných hmot). Z tohoto důvodu
byly do zákona o PH transponována ta ustanovení, která se
týkají povinností vlastníků a provozovatelů čerpacích stanic a
dále obecné požadavky na čerpací a dobíjecí stanice.
MD bude do své legislativy transponovat ta ustanovení, která
se věcně dotýkají gesce MD (viz srovnávací tabulka).
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uvedené směrnice je nutné, aby se definice
alternativního paliva (a nejen alternativního paliva)
vztahovala na všechny druhy dopravy, nikoli jen na
motorová vozidla a zvláštní vozidla.
Zásadní připomínka:
2. K bodu 6:
Požadujeme
následovně:

definici

čerpací

stanice

upravit

„čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „čerpací
stanice“) stavební dílo, které vzniklo stavební nebo
montážní technologií, nebo výrobek plnící funkci stavby
podle stavebního zákona, z nichž se pohonná hmota, s
výjimkou elektřiny, prodává nebo vydává zpravidla do
palivové nádrže vozidla,“
Odůvodnění:
Podle dosavadní úpravy zákona č. 311/2006 Sb. za
čerpací stanici není považována stavba nebo zařízení,
která je provozní nádrží umístěnou v provozu, pokud se
pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní potřebu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze
dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých
organických
sloučenin
(VOC)
vznikajících
při
skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k
čerpacím stanicím však obsahuje v čl. 2 písm. f)
odlišnou definici čerpací stanice bez takovéto výluky.
Podle této definice se „čerpací stanicí“ rozumí každé
zařízení, kde se benzin vydává ze stacionárních
skladovacích nádrží do palivových nádrží motorových
vozidel. Všechny tyto čerpací stanice jsou zdrojem
znečišťování ovzduší zařazeným do v přílohy č. 2 kódu

Požadavky, které vyžaduje Směrnice, a které se dotýkají
technických požadavků na běžné a vysoce výkonné dobíjecí
stanice pro elektrická vozidla a požadavků na veřejně
přístupné vodíkové čerpací stanice a CNG plnicí stanice
gesčně přísluší MMR a proto je do svých právních předpisů
zavede MMR (viz srovnávací tabulka).
Vysvětleno
Směrnice EP a Rady 94/63/ES byla transponována do
národní legislativy vyhláškou MŽP č. 415/2012 Sb., o
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
v platném znění, který je prováděcím předpisem k zákonu č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zde je i definována čerpací
stanice pro účely této vyhlášky.
Gesce MPO a působnost zákona č. 311/2006 Sb. se netýká
znečišťování ovzduší, čerpací stanice je v zákoně o
pohonných hmotách definována pro účely tohoto zákona.
Pokud MŽP se MŽP jeví úprava definice čerpací stanice
z pohledu ochrany ovzduší jako nedostatečná (MŽP ji své
vyhlášce vztahuje pouze na benzinové páry), měla by nová
úprava definice čerpací stanice pro potřeby ochrany ovzduší
být definována v zákoně ochraně ovzduší.
Na základě proběhlého vypořádání pak byla ještě do
důvodové zprávy a ZZ RIA doplněna informace o tom, čerpací
stanice a provozní nádrž umístěná v provozu je povinen
dodržovat i další požadavky vyplývající z jiných právních
předpisů, např. předpisy týkající se ochrany životního
prostředí.
Současně bylo do § 5 odst. 1 do poznámky pod čarou č. 5),
která odkazuje na zvláštní právní předpisy, které musí
splňovat čerpací stanice doplněn nově odkaz na vyhlášku č.
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
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10.2. zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

V zájmu jednotného výkladu právních norem je nutné
stávající definici upravit tak, aby vyhovovala i chápání
pojmu v oblasti předpisů na úseku ochrany ovzduší a
tuto
výjimku
vypustit.
Negativní
vymezení
prostřednictvím následného způsobu užívání zařízení je
též velmi vágní a vytváří tak prostor pro obcházení
zákona.
Zásadní připomínka:

Akceptováno

3. Důvodová zpráva a RIA:
V hodnocení dopadů i v důvodové zprávě je
vyhodnoceno, že daný návrh nemá vliv na životní
prostředí, ačkoliv v hodnocení dopadů je psáno, že
dojde ke snížení environmentálních rizik, v důvodové
zprávě to samé vyplývá z posledního odstavce na str.
2, kde se hovoří o zpřísnění pravidel pro provozní
nádrže.

Nutno doplnit zdůvodnění do RIA

S ohledem na výše uvedené se proto domníváme, že
předkládaný návrh zákona bude mít vliv na životní
prostředí, a to vliv pozitivní, pročež požadujeme
přepracování výstupu hodnocení dopadů na životní
prostředí v tomto duchu.
Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Jde o transpoziční ustanovení, které je přebráno doslovně ze
Směrnice. Ani Směrnice nestanovuje konkrétně, jak velká část
Požadujeme lépe specifikovat pojem „alespoň zčásti“, má být nahrazena ze zdrojů fosilní ropy.
neboť takto vágní pojem umožňuje velmi široký výklad
tohoto ustanovení, který by v konečném důsledku mohl
vést k jeho zneužití.
4. Část první, Čl. I, bod 5:
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Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Jedná se o požadavek transpozice, aby i čerpací stanice na
tento druh pohonné hmoty splňovaly minimální technické
V rámci § 5 odst. 2 zákona trváme na zachování požadavky stanovené Směrnicí.
formulace "a na prodej a výdej stlačeného zemního
plynu"
5. K bodu 19:

Odůvodnění:
Domníváme se, že pokud by bylo toto ustanovení
vyjmuto, znamenalo by to zásadní překážku pro využití
mobilních plnících stanic. Nedostatečná plnicí a
nabíjecí infrastruktura je jednou ze základních bariér
širší penetrace vozidel s alternativním pohonem. Právě
mobilní plnící i nabíjecí stanice jsou tak možným
řešením při rozhodování pořízení takového vozidla,
které má příznivější dopad na kvalitu ovzduší a kvalitu a
zdraví obyvatel. Žádáme o ponechání výše uvedeného
znění, případně explicitní zmínění mobilní plničky tak,
aby bylo patrné, že budou z povolovacího procesu
stavebních úřadů vyjmuty.
Doporučující připomínka:
Akceptováno
Předkládací zpráva byla dle připomínky upravena.

1. Předkládací zpráva:

V pátém odstavci předkládací zprávy doporučujeme
nahradit slovo „zezávazněny“ přesnějším výrazem
„stanoveny“.
Doporučující připomínka:
Vysvětleno
2. Část první, Čl. I, bod 21:
Doporučujeme uvést odkaz na příslušné normy formou
poznámek pod čarou, aby bylo zřejmé, co je tím
míněno, a to z důvodu právní jistoty, přičemž
podotýkáme, že obdobně tomu je i v nově
navrhovaném znění § 6q.

Toto ustanovení odkazuje skutečnost, že název prodávané
pohonné hmoty musí odpovídat příslušné české technické
normě, která stanovuje složení a jakost pohonné hmoty.
Vzhledem k tomu, že každá pohonná hmota se řídí jinou
normou, není možné toto zde rozvádět. O jakou ČSN jde,
stanovuje příslušný prováděcí předpis k zákonu o pohonných
hmotách, tj. vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na
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pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení
a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o
jakosti a evidenci pohonných hmot), v platném znění.
Pro úplnost uvádíme, že navrhovaný § 6q zákona o PH
odkazuje nikoli na ČSN stanovující kvalitu pohonné hmoty, ale
na českou technickou normu týkající se technických
požadavků na příslušnou dobíjecí stanici.
Akceptováno jinak

Doporučující připomínka:
3. K bodu 11, § 2 písm. m) návrhu zákona:
Doporučujeme vymezit zvlášť pojem "dobíjecí bod" a
"dobíjecí stanici (více dobíjecích bodů)".
Doporučující připomínka:

Byla upravena definice dobíjecí stanice, pro potřeby zákona
není třeba zvlášť definovat dobíjecí bod.

Akceptováno

4. Důvodová zpráva: Str. 26, K části třetí - K čl. IV, Navrhované ustanovení bylo dle připomínky upraveno.
druhý odstavec:
Doporučujeme opravit chybu ve větě „,…aby se s
právním předpisech mohly“.
Česká národní
banka (ČNB)
Úřad vlády ČR –
Ministr a předseda
Legislativní rady
vlády (KML)

Bez připomínek
Doporučující připomínka:

Akceptováno

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace
(ZZ RIA)
Doporučujeme vymezit cíl navrhované právní úpravy ve
shrnutí ZZ RIA věcně, tj. namísto částečné transpozice
evropské směrnice uvést konkrétní cíle, jež byly přijetím
této směrnice sledovány (snížení závislosti dopravy na
ropě a negativních dopadů dopravy na životní
prostředí). Současně je třeba doplnit cíl navrhované
úpravy v rozsahu, v jakém jde nad rámec této

Ve smyslu připomínky doplněno.
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transpozice.
Doporučující připomínka:

Akceptováno

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace
(ZZ RIA)
2.
Doporučujeme upravit popis dopadů navrhované
úpravy
ve shrnutí ZZ RIA (viz i další připomínku), tj. jednak jej
rozšířit
o všechny dopady ve vymezených oblastech (ve
stávající podobě zjevně chybí dopady na spotřebitele a
na životní prostředí; dopady na státní rozpočet v
souvislosti s činností ČOI se omezují na kontrolu
dobíjecích stanic, ačkoli změna rozsahu jejích
kontrolních činností je širší) a současně jej omezit tak,
aby se soustředil výlučně na relevantní dopady
navrhované úpravy (argument, že zvýšené náklady
navrhované úpravy pro ČOI budou vykompenzovány
snížením jejích nákladů na základě jiné právní úpravy,
je zde irelevantní; argument úsporou pokuty při řádné
transpozici patří spíše do části zhodnocení rizik).
U jediného kvantifikovaného údaje u dopadů na
podnikatelské prostředí chybí upřesnění, k jaké
konkrétní povinnosti se vztahuje, což vyvolává
zavádějící dojem, že jde o odhad celkových dopadů na
podnikatelské prostředí.

Ve smyslu připomínky doplněno.

Doporučující připomínka:

Akceptováno

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace
(ZZ RIA)
3.
Doporučujeme rozšířit výčet identifikovaných
dotčených subjektů i o další subjekty, jichž se
navrhované úprava zjevně dotýká,
tj. o zákazníky čerpacích a dobíjecích stanic, resp.

Ve smyslu připomínky doplněno.

Stránka 40 (celkem 116)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9KGANBS)

zájemce
o alternativní paliva, a o vydavatele palivových karet., a
doplnit popis dopadů na jednotlivé kategorie dotčených
subjektů
o podrobnější vyhodnocení jejich nákladů, popř.
přínosů, v ideálním případě ve kvantifikované podobě
(včetně odhadu celkových administrativních nákladů,
zejména ČOI, provozovatelů a vlastníků čerpacích a
dobíjecích stanic (v této souvislosti pak upozorňujeme,
že administrativní náklady mají již z povahy věci i
finanční dopady, a nelze tudíž tyto dvě kategorie
oddělovat, jak ZZ RIA ve stávající podobě opakovaně
činí). Konkrétní obsah tohoto zhodnocení (ve vztahu k
jednotlivým kategoriím subjektů) je třeba promítnout i
do popisu dopadů ve vymezených oblastech ve shrnutí
ZZ RIA.
Doporučující připomínka:

Akceptováno

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace
Ve smyslu připomínky doplněno.
(ZZ RIA)
4.
Doporučujeme v návrhu variant řešení u varianty
2 doplnit její popis o rozšíření kontrolních pravomocí
ČOI ve vztahu k provozním nádržím (příslušná část
textu se týká jen stávajícího stavu a neobsahuje zřejmě v důsledku administrativní chyby- popis
navrhované změny).
Doporučující připomínka:

Akceptováno

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace
(ZZ RIA)
5.
Doporučujeme doplnit informace o konkrétním
průběhu konzultačního procesu, tj. podrobněji popsat,
jaké náměty konzultujících subjektů byly zohledněny v
navrhované úpravě, a naopak jakým jejich připomínkám
a z jakého důvodu nebylo vyhověno (a to zejména,

Ve smyslu připomínky doplněno.
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pokud jde o část právní úpravy nad rámec transpozice).
Doporučující připomínka:

Úřad vlády ČR –
Odbor kompatibility
(KOM)

Akceptováno

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace
Ve smyslu připomínky doplněno.
(ZZ RIA)
6.
Doporučujeme podrobněji popsat, jak bude
probíhat přezkum účinnosti navrhované úpravy, pokud
jde o termíny jeho provedení a indikátory, na jejichž
základě bude hodnoceno naplnění cílů regulace v
kontextu celkového sledování problematiky zavádění
infrastruktury pro alternativní paliva,
a to i v návaznosti na analogické povinnosti vyplývající
z transponované směrnice.
Doporučující připomínka:
Částečně vysvětleno / částečně akceptováno
Nejedná se o legislativní požadavek. Rovněž ve srovnávací
Ke srovnávací tabulce směrnice:
Postrádáme
příslušné
vyjádření
předkladatele tabulce je uvedeno, že není předmětem transpozice do
k transpozici čl. 5 odst. 1 směrnice stanovujícímu právního předpisu.
fakultativní povinnost.
Do srovnávací tabulky doplněno do poznámky NAP Čistá
mobilita.
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
K transpozici článku 3 a souvisejících ustanovení
směrnice:
Článek 3 směrnice ukládá členským státům povinnost
přijmout vnitrostátní rámec politiky pro rozvoj trhu,
pokud jde o alternativní paliva v odvětví dopravy a
zavádění příslušné infrastruktury. Některé další články
následně
stanoví
splnění
určitých
povinností
prostřednictvím těchto vnitrostátních rámců politiky. Dle
přiložené srovnávací tabulky ke směrnici mají být
předmětná ustanovení transponována skrze Národní
akční plán Čistá mobilita. Jsme nicméně přesvědčeni,
že je navíc potřeba alespoň legislativně zakotvit
povinnost Ministerstva průmyslu a obchodu (bude-li ono
povinným subjektem k přijetí plánu) zpracovat zmíněný
národní akční plán. Žádáme tuto jeho povinnost doplnit

Povinnosti jsou dle Ústavy ČR ukládány příslušným subjektům
na základě zákona. Povinnost pro stát, resp. jeho příslušný
orgán, nemusí být v právním předpise stanovena. Povinnosti
státu jsou realizovány prostřednictvím rozhodnutí vlády.
Rovněž již přímo ze srovnávací tabulky vyplývá, že v případě
článku 3 se jedná o netranspoziční ustanovení. Daná oblast
bude řešena ve vnitrostátním rámci politiky. Do srovnávací
tabulky byla do poznámky doplněna informace, že se jedná o
NAP Čistá mobilita.
NAP Čistá mobilita byl již zpracován (sekcí průmyslu) a
schválen vládou ČR.
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do zákona, jinak by mohlo činit problémy řádně
(prostřednictvím právních předpisů) vykázat transpozici.
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
K části první, § 5 odst. 1 písm. a) a b), odst. 7 písm. a)
a § 6q odst. 3 a 4:
Příslušná ustanovení návrhu zákona odkazují na české
technické normy. § 5 odst. 7 písm. a) transponuje
směrnicový požadavek z čl. 7 odst. 2 písm. a) na
označení příslušných čerpadel a výdejních pistolí podle
norem
evropských
normalizačních
organizací
stanovujících technické specifikace paliv. § 6q odst. 3 a
4 transponuje požadavek čl. 4 odst. 4 směrnice, který
požaduje, aby dobíjecí stanice splňovaly technické
specifikace dle přílohy směrnice (transponované
prováděcím
právním
předpisem)
a
zvláštní
bezpečnostní požadavky platné na vnitrostátní úrovni. §
5 odst. 1 písm. a) a b) jsou mj. transpozicí čl. 5 odst. 2 a
čl. 6 odst. 9 směrnice, dle kterých musí plnicí stanice na
vodík a CNG splňovat technické specifikace dle přílohy
směrnice promítnuté do příslušných norem. Z unijního
pohledu je proto v pořádku, že národní právní úprava
odkazuje na české technické normy. Nicméně máme
pochybnosti o tom, zda prováděcí předpis ve spojení
s technickou normou obsáhne všechny typy požadavků,
které se objevují zejm. v příloze II bodu 2 směrnice.
Toto ustanovení směrnice totiž samo specifikuje,
k čemu se využití norem má vztahovat (viz. čistota
vodíku, algoritmy plnění paliva apod.). Jsme názoru, že
tyto typy požadavků by se měly objevit v právním
předpise. Navíc z hlediska požadavků na transpozici,
která má být prostřednictvím veřejně publikovaných
aktů, požadujeme vyjasnit otázku (bezplatné)
přístupnosti příslušných technických norem.
Doporučující připomínka:
K části první, § 5 odst. 7 písm. a):

Ustanovení § 5 odst. 1 bylo na základě vypořádání zásadní
připomínky
k tomuto
ustanovení
s MMR
zcela
přeformulováno:
§ 5 odst. 1 nově zní:
(1) Prodej nebo výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny,
je povolen z čerpací stanice, která splňuje požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy5) a českými
technickými normami6) a je užívána na základě rozhodnutí
nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem.
Úprava, tj. že čerpací stanice musí splňovat mimo jiné i
požadavky stanovené příslušnými ČSN, je v zákoně o
pohonných hmotách již od roku 2006. Tento systém právní
úpravy není novelou vůbec měněn, novela z důvodu
konzistentnosti textu celého zákona a právní jistoty jeho
adresátů je zachována.
Konkrétní technické požadavky na ČS (stavby a výrobky plnicí
funkci stavby) pak budou obsaženy v příslušném právním
předpise MMR, na něž dané ustanovení rovněž odkazuje.
Otázka případného bezplatného přístupu k technickým
normám není v kompetenci MPO, ale ÚNMZ.

Vysvětleno
Evr. normy na grafické vyjádření ještě neexistují. Pokud
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Ustanovení § 5 odst. 7 písm. a) má transponovat čl. 7 vznikne na úrovni EU jednotná evropská norma, bude tato
odst. 2 směrnice, postrádáme v něm nicméně norma převzata ÚNMZ do systému národních norem jako EN.
implementaci požadavku, aby (případné) grafické
označení bylo ve stanici umístěno jasně viditelným
způsobem. Žádáme doplnit.
Zásadní připomínka:
Akceptováno jinak
K části první, § 7a:
Předkladatel v důvodové zprávě deklaruje soulad
navrhované úpravy se směrnici Evropského parlamentu
a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů. Za účelem
skutečného zajištění souladu navrhované úpravy zejm.
s článkem 6 směrnice 95/46/ES je nicméně nutné, aby
předkladatel alespoň v důvodové zprávě vysvětlil, proč
nově navrhuje umožnění přístupu Ministerstva průmyslu
a obchodu do několika databází vedených
Ministerstvem vnitra a Policií ČR.
Doporučující připomínka:

Navrhovaná právní úprava, která se týká umožnění přístupu
MPO do databází vedených Ministerstvem vnitra a Policií ČR
(navrhovaný § 7a) byla z návrhu zcela vypuštěna.

K části třetí, čl. IV, k účinnosti:
Dle důvodové zprávy je účinnost navrhována v souladu
s transpoziční lhůtou směrnice, ta však uplyne již 18.
listopadu 2016, a proto se domníváme, že není příliš
reálné, že směrnice bude včas transponována do
vnitrostátního právního řádu.
Připomínka nad rámec posuzované novely:

Způsobeno sporem o určení gesce mezi MPO a MD, kdy MD
původně bylo gestorem Směrnice a až v prosinci 2015 bylo
určeno gestorem MPO.

Vysvětleno

Vysvětleno

K definici distributora pohonných hmot – navrhovaný §
Předmětem návrhu zákona není změna dosavadní právní
2 písm. k) zákona o pohonných hmotách:
úpravy distributora pohonných hmot.
Odbor kompatibility dlouhodobě upozorňuje na
problematické vymezení distributora pohonných hmot
(viz navrhovaný § 2 písm. k). Definice distributora
pohonných hmot, kterým je až na výjimky každá osoba,
která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné
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hmoty na území České republiky, je z pohledu úpravy
volného pohybu služeb příliš široká. Je-li povinný
subjekt definován takto široce, lze jen těžko úpravu, na
kterou navazují striktní povinnosti (registrace, kauce),
v kontextu volného pohybu služeb obhájit z hlediska
zásad přiměřenosti a nezbytnosti. Je proto více než
vhodné uvažovat o zúžení definice distributora
pohonných hmot např. tak, aby se vztahovala pouze na
velké objemy dodávek a nemohla znemožňovat
podnikání malých subjektů.
Nadto může být platná úprava, která na distributory
pohonných hmot klade požadavek registrace a kauce,
hodnocena jako rozporná s čl. 16 odst. 2 písm. b)
směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu,
protože tyto povinnosti se blíží novému povolovacímu
režimu, případně (zejména u výše kauce, a to i v její
snížené výši) rozporná s pravidly volného pohybu
zboží. Je vhodné, aby se předkladatel k této věci
vyjádřil, a to i v rámci dřívějších konzultací s Evropskou
komisí ohledně notifikační procedury dle dříve platné
směrnice 98/34/ES.
Obecná připomínka – po stránce formální:

Částečně vysvětleno a částečně akceptováno

Důvodová zpráva k návrhu obsahuje poměrně rozsáhlý
výčet dotčených předpisů EU, mj. směrnici Evropského
Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o
postupu při poskytování informací v oblasti norem
a technických předpisů. Zaprvé byla tato směrnice
s účinností
k 7. říjnu 2015
nahrazena
směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne
9. září 2015 o postupu při poskytování informací v
oblasti technických předpisů a předpisů pro služby
informační společnosti a zadruhé není z důvodové
zprávy zcela jasné, jaký vztah má podle předkladatele
předmětná směrnice k návrhu zákona, tj. měl by návrh

Návrh zákona není potřeba notifikovat dle směrnice
2015/1535 jako technický předpis. Navrhovaná informační
povinnost pro vlastníky dobíjecích stanic je obdobná jako
informační povinnost pro vlastníky čerpacích stanic, která je již
obsažena v současném znění zákona o pohonných hmotách
(jedná se konkrétně o ustanovení §6 odst. 3 zákona), a to již
od roku 2006, kdy zákon o pohonných hmotách č. 311/2006
Sb. nabyl účinnosti. Uvedená stávající povinnost upravená v §
6 odst. 3 notifikována nebyla, z tohoto důvodu není zapotřebí
notifikovat ani nově stanovenou informační povinnost pro
vlastníky dobíjecích stanic.
Z tohoto důvodu byla směrnice EP a Rady 98/34/ES (nově
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být oznámen Komisi jako technický předpis? Jediné směrnice 2015/1535) z důvodové zprávy vypuštěna.
ustanovení, které by mohlo odůvodňovat notifikaci
návrhu, je navrhovaný § 6 odst. 4. V zásadě se
nedomníváme, že je nutné návrh jako technický předpis
oznámit Komisi, nicméně i vzhledem k tomu, že
obsahově obdobné povinnosti týkající se poskytování
informací v minulosti notifikovány byly, žádáme, aby se
předkladatel k možné notifikaci vyjádřil. Nebude-li návrh
notifikován, netřeba pak směrnici 2015/1535 uvádět
v důvodové zprávě.
Úřad vlády ČR –
Kabinet vedoucí
úřadu vlády (VÚV)
Úřad vlády ČR –
Místopředseda
vlády pro vědu,
výzkum a inovace a
předseda Rady pro
výzkum, vývoj a
inovace (RVV)
Hospodářská
komora České
republiky (HKČR)

Bez připomínek
Bez připomínek

Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Uvedený požadavek nespadá do právních předpisů v gesci
MPO, stejně jako není předmětem zákona o pohonných
hmotách. Řešení poskytování cestovních náhrad spadá do
gesce MPSV (zákoník práce a příslušný prováděcí právní
předpis k tomuto zákonu). Stávající právní úprava dané oblasti
Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen je dostatečná, neboť elektromobil je silničním vozidlem a
„ZPr“), nelze přenášet náklady nezbytné pro výkon práce pohonnou hmotou je elektřina.
na zaměstnance. Zaměstnanci, který použije soukromý
elektromobil pro služební účel se souhlasem
zaměstnavatele, přísluší podle ZPr za každý 1 km jízdy
základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou
pohonnou hmotu. Sazba základní náhrady je určena v §
157 odst. 4 ZPr a mění se prováděcím právním předpisem
– vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále
Obecné:
V návaznosti na změnu zákona o pohonných hmotách
(dále jen „PHM“) je nutné vyřešit i problematiku
elektromobilu jako služebního vozidla (využití soukromých
elektromobilů pro pracovní účely).
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jen „MPSV“).
Náhradu výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu určí
zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství
spotřebované pohonné hmoty. Cenu pohonné hmoty
prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, ze kterého je
patrná souvislost s pracovní cestou. Jestliže zaměstnanec
hodnověrným
způsobem
cenu
pohonné
hmoty
zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro
určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné
hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem –
vyhláškou MPSV o průměrných cenách PHM.
Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla
vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v
technickém průkazu použitého vozidla, které je
zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Jestliže
technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší
zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud
spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem
vozidla shodného typu se shodným objemem válců.
Z výše uvedeného vyplývá, že aby bylo možné soukromý
elektromobil používat pro služební cesty a nebyla
porušena zásada zákazu přenášet náklady nezbytné pro
výkon práce na zaměstnance, musí být umožněn výpočet
náhrady výdajů za spotřebovanou PHM dle výše
uvedeného. Zaměstnanec musí mít buď doklad o nákupu
(např. faktura za odebranou službu dobíjení), pro případy,
že zaměstnance doklad nemá, je nutné, aby vyhláška
MPSV o průměrných cenách PHM obsahovala také cenu
dobití elektřinou. Dále je nutné, aby technické průkazy
vozidel obsahovaly údaje o spotřebě.
Zásadní připomínka:

Akceptováno

Obecné:

Ustanovení § 5 odst. 1 bylo na základě vypořádání zásadní
připomínky
k tomuto
ustanovení
s MMR
zcela
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Požadujeme
sladit
povolování
čerpacích
stanic
s evropskou legislativou týkající se výrobků, je-li stanovený
výrobek schválen pro výdej a prodej pohonných hmot a
jsou splněny požadavky zákona č. 22/1997 Sb. uvedené v
§ 12 a § 13. Musí být uplatněno ustanovení § 13 odst. 14
a nesmí být omezováno uvádění výrobku na trh, tj. uvedení
nebude řešeno dalším posouzením, správním řízením
apod., pouze by měly být ověřeny všechny skutečnosti, že
výrobek je možné používat k účelu, ke kterému je určen,
(viz dále plochy, přípojka NN atd.). V případě nutnosti
budovat dopravní nebo technickou infrastrukturu (tj.
komunikace, zpevněné plochy, přípojka elektrické energie,
atd.) tak, aby stanovený výrobek mohl být používán, by se
toto mělo řešit separátně v rámci podmínek a postupů
uvedených ve stavebním zákoně a navazujících
předpisech.
Zásadní připomínka:

přeformulováno:
§ 5 odst. 1 nově zní:
(1) Prodej nebo výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny,
je povolen z čerpací stanice, která splňuje požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy5) a českými
technickými normami6) a je užívána na základě rozhodnutí
nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem.

Vysvětleno

Obsah připomínky není konkrétní a je zcela zmatečný.
Dle legislativních pravidel vlády musí být připomínky
Materiál implementuje evropskou směrnici o zavádění formulovány jednoznačně a konkrétně a musí být řádně
infrastruktury pro alternativní paliva. Novela zůstává čistě odůvodněny. Tak tomu u dané připomínky není.
„implementační“ novelou s přidáním několika dalších
změn, „velká“ novela tak byla opět odložena na neurčito.
Místo citlivého včlenění do národního zákona se však
návrh uchyluje k citacím, které jsou pro běžného uživatele
zákona zcela nesrozumitelné.
Obecné:

Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Připomínka k bodu 5:

Jde nad rámec transpozice i nad rámec předmětu návrhu
zákona.
Doporučujeme bod 5 přeformulovat takto:
Pohonná hmota pro závodní automobily patří mezi pohonné
5.
V § 2 se za písmeno a) vkládají nová písmeno hmoty (musí splňovat i kvalitativní požadavky na pohonné
b) a c), která znějí:
hmoty dle zákona o pohonných hmotách a jeho prováděcí
vyhlášky) a předmětem návrhu zákona není rozšiřování
„b) alternativním palivem palivo nebo zdroj energie,
které slouží alespoň zčásti jako náhrada zdrojů fosilní
výjimek z distribuce pro různé druhy pohonných hmot.
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ropy v dodávkách energie pro dopravu a které mají
potenciál přispět k její dekarbonizaci a zvýšit
environmentální výkonnost odvětví dopravy; jedná se
zejména o biopalivo nebo jiné palivo z obnovitelných
zdrojů, syntetická a parafinická paliva, stlačený zemní
plyn včetně biomethanu, zkapalněný zemní plyn včetně
biomethanu, zkapalněné ropné plyny, elektřinu a vodík,
c) speciální pohonnou hmotou pohonná hmota
určená k použití v závodních automobilech,“
Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena
d) až l).
Odůvodnění:
Speciální pohonné hmoty jsou pro tento případ
pohonné hmoty vyráběné pro závodní účely. Mají
obvykle vysoké oktanové číslo, jsou vysoce aditivovány
a jejich cena bývá násobkem cen běžných pohonných
hmot. Pokud bude tento prodej vyčleněn z „distribuce“ a
zároveň bude ponechán celní dohled – podle návrhu
textu je potřeba pro takový prodej získat od celní správy
povolení – nehrozí riziko zneužití, a tedy riziko
daňového podvodu, pro které byl pojem distributora
zaveden.
Zásadní připomínka:

Akceptováno jinak

§ 2 písm. e) byl na základě jednání s MMR ponechán
Připomínka k bodu 6, k ustanovení § 2 písm. e) - v původním znění, pouze byla doplněna výjimka pro elektřinu.
(dle našeho návrhu f)):
Navrhované ustanovení § 2 písm. e) zní.:
Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně:
„V § 2 písm. f) se slova „stavba nebo zařízení, z něhož
se pohonná hmota“ nahrazují slovy „stavební dílo, které
vzniklo stavební nebo montážní technologií, nebo
výrobek plnící funkci stavby podle stavebního zákona,
které splňují požadavky stanovené zvláštními
právními předpisy5) a technickými normami
upravujícími výstavbu a provoz čerpacích stanic6),

e) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „čerpací stanice")
stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota, s výjimkou
elektřiny, prodává nebo prodává a vydává zpravidla do
palivové nádrže vozidla; čerpací stanicí není stavba nebo
zařízení, které je provozní nádrží umístěnou v provozu, pokud
z něhož se pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní
potřebu,
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jejichž užívání bylo povoleno kolaudačním
rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem podle
stavebního zákona a z nichž se pohonná hmota, s
výjimkou elektřiny,“ a slova „stavba nebo zařízení, které
je“ se nahrazují slovy „stavební dílo, které vzniklo
stavební nebo montážní technologií, nebo výrobek
plnící funkci stavby, které jsou“ a na konec věty se
doplňují slova „vlastníka pohonných hmot“.
Odůvodnění:
Považujeme za důležité, aby již definičně byly
z množiny „čerpacích stanic“ vyloučeny ty stavby a
výrobky plnící funkci stavby, které nesplňují obecně
závazné předpisy a technické normy, upravující
výstavbu a provoz čerpacích stanic a které nejsou
k takovému využití zkolaudovány. Další ustanovení
zákona pak zakazují prodej a výdej ze staveb nebo
výrobků plnících funkci stavby, které nejsou čerpací
stanicí a logicky tak povolují prodej pouze tam, kde jsou
splněny podmínky pro bezpečný provoz. Doplnění
poslední věty má upřesnit, že se jedná pouze o vlastní
potřebu vlastníka pohonných hmot, neboť ze
stávajícího znění není zřejmé, čí vlastní potřeba má být
vydanými pohonnými hmotami uspokojena, a může se
tak jednat o široký okruh osob a mohlo by tak docházet
k obcházení povinnosti prodávat pohonné hmoty
výhradně z čerpací stanice.
Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Navrhovaná právní úprava musí obsahovat i bezúplatnou
Připomínka k bodu 7, k ustanovení § 2 písm. f) - (dle výměnu baterie elektrického vozidla. Bez této úpravy by byla
našeho návrhu g))
transpozice neúplná, neboť výměna baterie u elektrického
Navrhujeme z definice odstranit text „nebo bezúplatná vozidla je přímo součástí definice dobíjecí stanice.
výměna jeho baterie“.

„g) výdejem bezúplatné přemístění pohonných hmot ze
skladovací nádrže do palivové nádrže vozidla,
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bezúplatné dobíjení elektrického vozidla elektřinou
nebo bezúplatná výměna jeho baterie,“.
Odůvodnění:
Viz připomínka k bodu 11. návrhu zákona.
Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Připomínka k bodu 8, k ustanovení § 2 písm. g) Jde nad rámec transpozice i nad rámec předmětu návrhu
(dle našeho návrhu h))
zákona. Není třeba definovat provozovatele provozní nádrže,
Navrhujeme dotčené písmeno upravit následovně:
jelikož není ani stanovena definice provozní nádrže umístěné
„V § 2 písm. h) se za slovo „stanice“ vkládají slova v provozu. Tyto pojmy není třeba definovat, jelikož nejsou
„nebo provozovatelem provozní nádrže umístěné stanoveny pro provozovatele provozní nádrže ani další
v provozu“, za slovo „prodávaných“ se vkládají slova povinnosti, např. ani není stanovena povinnost nakupovat
„nebo vydávaných“, za slovo „stanici“ se vkládají pohonné hmoty pouze od distributora pohonných hmot.
slova „nebo vydávaných z provozní nádrže Není odůvodněno, proč zavádět uvedenou povinnost, když
umístěné v provozu“ a za slova „vlastník čerpací pohonná hmota v provozní nádrži umístěné v provozu, ze
stanice“ se vkládají slova „nebo provozovatel které se pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní potřebu,
již dále nemění svého vlastníka. V uvedeném řetězci
provozní nádrže umístěné v provozu“.
distribuce lze při případných daňových únicích postihnout
Odůvodnění:
toho, kdo uvedenou pohonnou hmotu v rozporu se zákonem o
Zavedení definice provozovatele provozní nádrže je pohonných hmotách prodal.
důležité proto, aby i jemu mohla být v § 5a uložena
povinnost nakupovat pohonné hmoty pouze od
distributora pohonných hmot.
Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Připomínka k bodu 9, k ustanovení § 2 písm. k) Jde nad rámec transpozice i nad rámec předmětu návrhu
(dle našeho návrhu l))
zákona.
Navrhujeme dotčený bod v § 2 písm. k) bod 1. upravit
následovně:
„V § 2 písm. l) se na konci textu bodu 1 se doplňují
slova „, pokud se nejedná o prodej pohonných hmot
plněných
do
automobilové
cisterny
nebo
automobilového kontejneru, nebo dobíjecí stanice“.
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Odůvodnění:
Pokud jsou prodávané pohonné hmoty plněny do
automobilové cisterny nebo automobilového kontejneru,
nejedná se již o maloobchodní prodej a obchodník by
měl podnikat za stejných podmínek, jako jeho
konkurence (distributoři pohonných hmot), tudíž by
prodej za těchto podmínek, resp. jeho prodávající
neměl být vyloučen z definice distributora.
Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Připomínky k bodu 10, k ustanovení § 2 písm. k) Ad. 4 Zprostředkovatel vydavatele karty není distributorem,
(dle našeho návrhu l))
protože již její vydavatel není distributorem a to v případě,
a)
Navrhujeme dotčený bod v § 2 písm. k) - (dle pokud prodej pohonných hmot probíhá z čerpací stanice (tj.
našeho návrhu l)), navrhovaný bod 4 upravit přes stanovené měřidlo a pistoli výdejního stojanu a pokladní
následovně:
systém ČS) a prostřednictvím jím vydané palivové karty.
„4. prodeje pohonných hmot, pokud je jejich prodejce
vydavatelem, zprostředkovatelem vydavatele nebo
distributorem palivové karty a pohonné hmoty byly
nakoupeny z čerpací stanice prostřednictvím jím této
vydané palivové karty.,“.
Odůvodnění:
Předkladatelem navržený bod řeší pouze část prodejů
na tankovací karty. Nereflektuje však skutečnost, že
část prodejů je realizována nikoli přímo vydavatelem,
ale zprostředkovatelem. Příkladem je například
německá společnost Tankpool (opustila trh po zavedení
kaucí), která je vydavatelem karet pro asi 20
německých subjektů sdružených v poolu. Prodeje si
však zajišťuje každý účastník poolu na svůj účet.
Podobný systém se praktikuje v některých případech i
v České republice.
b)
Navrhujeme dotčený bod v § 2 písm. k)
našeho návrhu l)) doplnit nový bod 5, který zní:

.(dle
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„5. prodeje pohonných hmot zaměstnavatelem Ad 5. - 9
výhradně za nákupní cenu pohonných hmot jeho Uvedené požadavky (výjimky z distribuce) jsou nad rámec
zaměstnancům v souvislosti s provozem osobních navržené úpravy zákona
vozidel pro osobní potřebu zaměstnanců dle
zákona o daních z příjmů,“.
Odůvodnění:
Prodej pohonných hmot zaměstnavatelem
zaměstnancům by měl být z definice distributora
vyloučen, neboť není prostředkem k daňovým únikům,
vynětí nezpůsobuje nerovnováhu na trhu a jeho
regulace nebyla úmyslem zákonodárce.
c)
Požadujeme v § 2 písm. k) - (dle našeho návrhu
l)) doplnit nový bod 6, který zní:
„6. přímého prodeje do nádrže zvláštního vozidla.“
Odůvodnění:
Definice zvláštního vozidla je uvedena v § 2, jde o
vozidla určená nikoli k provozu na pozemních
komunikacích (např. speciální stavební stroje,
kombajny…). Tato vozidla jsou zásobována buď
z provozních nádrží, nebo z autocisteren, které jsou
schopna plnit nádrže zvláštních vozidel napřímo. Jde
vždy o malé cisterny schopné dobrého manévrování,
často uzpůsobené i pro jízdu v horším terénu. Při
takovém prodeji nehrozí daňové úniky, proto není třeba
trvat na dodržování podmínek distribuce.
d)
Požadujeme v § 2 písm. k) - (dle našeho návrhu
l)) doplnit nový bod 7, který zní:
„7. kombinace prodeje pohonných hmot a jejich
přepravy, pokud je realizována jediným subjektem a
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vozidlem, nebo soupravou o celkovém objemu
přepravního prostoru cisterny do 12.000 m3.“
Odůvodnění:
Podmínky distribuce byly zavedeny s cílem omezit
daňové úniky. Všichni se shodují, že i poté, co se
podvodníci přeorientovali na jiné komodity, než
pohonné hmoty, vždy vyhledávají zboží, které lze
prodávat ve velkých objemech a s minimální kontrolou.
Distribuce malými cisternami ovšem takovým případem
není, proto s ohledem na proporcionalitu a zásadu
hospodárnosti není potřeba lpět na dodržování
podmínek distribuce v těchto případech.
e)
Požadujeme v § 2 písm. k) - (dle našeho návrhu
l)) doplnit nový bod 8 tohoto znění:
„8. přímého prodeje speciálních pohonných hmot
do nádrží automobilů mimo čerpací stanice
v případech, kdy je tento prodej schválen
příslušným celním úřadem.
Odůvodnění:
Vizte konkrétní připomínku č. 1.
f) Požadujeme v § 2 písm. k) - (dle našeho návrhu l))
- doplnit nový bod 9, který zní:
„9. prodeje paliv vyráběných v rámci celní správou
schválených a monitorovaných pilotních projektů.“
Odůvodnění:
Prodej biopaliv 1. generace je omezen na 7%, ale nikdo
dnes pořádně neví, jaká další alternativní paliva
z obnovitelných
zdrojů
bude
možno
používat
v průmyslovém nasazení. K tomu je třeba investovat do
výzkumu, vývoje a testování takových paliv.
Považujeme za nevhodné všechny potenciální vývojáře
zatěžovat ještě tím, že budou muset skládat kauci 20
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milionů, aby mohlo být palivo testováno v provozu. Tím,
že musí být pro tento případ výzkumný projekt schválen
a dále monitorován, nehrozí riziko daňového úniku, pro
které byl pojem „distributor“ do zákona zaveden.
Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Připomínka k bodu 11, k ustanovení § 2

Není potřeba jinak definovat, navíc navržená definice je zcela
Navrhujeme vložit za § 2 písm. k) - (dle našeho zmatečná.
návrhu l)) nové písmeno m), a upravit úvod bodu 11
takto:
„11.
V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena m) až v), která znějí:
„m)
vydavatelem
palivové
karty
prodejce
pohonných hmot, který realizuje prodej pohonných
hmot výlučně prostřednictvím stojanu čerpací
stanice, při kterém vlastnické právo k pohonným
hmotám přechází z vlastníka pohonných hmot na
vydavatele palivové karty a následně na držitele
palivové karty, a to okamžikem fyzického výdeje ze
stojanu čerpací stanice,“.
Odůvodnění:
Navrhované ustanovení reaguje na nové ustanovení §
2 písm. k) bod 4, ve kterém je výslovně uvedeno, že
prodej pohonných hmot prostřednictvím palivových
karet není distribucí pohonných hmot. Aby mohlo být
dané ustanovení řádně aplikováno, je třeba definovat,
kdo je vydavatelem palivové karty, resp. jaký způsob
prodeje lze považovat za prodej pohonných hmot
prostřednictvím palivové karty.
Zásadní připomínka:

Akceptováno

Připomínka k bodu 11, k ustanovení § 2 písm. l) Jedná se o transpoziční ustanovení, kde je definice převzata
(dle našeho návrhu n))
ze Směrnice.
Požadujeme upravit písm. l) - (dle našeho návrhu n)) Definice byla ve smyslu připomínky upravena a doplněna.
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následovně:
„n) veřejně přístupnou čerpací stanicí čerpací stanice
na dodávku pohonných hmot, která je přístupná všem
případným uživatelům v celé Evropské unii a
poskytuje jim nediskriminační přístup v celé Evropské
unii; nediskriminační přístup může zahrnovat různé
podmínky ověření, použití a platby,“
Odůvodnění:
Navrhovaná definice podstatně zužuje definici veřejně
přístupné čerpací stanice oproti definici vymezené ve
Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/ EU
o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (dále
jen „směrnice 2019/94/EU“). V případě provozu
dobíjecích stanic je navržené doplnění eliminující
zúžení definice zvláště důležité. Na druhé straně
navrhujeme upřesnění, ze kterého je v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady č.
2014/94/EU, o zavádění infrastruktury pro alternativní
paliva, zřejmé, že hlavní podmínkou zařazení čerpací a
dobíjecí stanice pod uvedenou definici je jejich veřejná
přístupnost všem uživatelům a že podmínka
nediskriminace se vztahuje pouze ke způsobu
případného omezení tohoto veřejného přístupu. V
důvodové zprávě by pak dle našeho názoru bylo
vhodné k tomuto novelizačnímu bodu uvést příklady
dovoleného omezení veřejné přístupnosti, které zmiňuje
směrnice – např. různé podmínky registrace, použití,
plateb apod.
Zásadní připomínka:
Akceptováno jinak
Připomínka k bodu 11, k ustanovení § 2 písm. m) Ustanovení § 2 písm. m) bylo upraveno následovně:
(dle našeho návrhu o))
Požadujeme v souladu se směrnicí 2014/94/EU m) dobíjecí stanicí rozhraní schopné dobíjet v určitém
v anglickém znění zavést do návrhu zákona definici okamžiku jedno nebo více elektrických vozidel nebo u něhož
dobíjecího bodu a dále upravit již navrženou definici je možno provést výměnu baterie v určitém okamžiku u
jednoho nebo u více elektrických vozidel,
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dobíjecí stanice následujícím způsobem:
„o) dobíjecím bodem rozhraní schopné dobíjet v
určitém okamžiku jedno elektrické vozidlo nebo u něhož
je možno provést výměnu baterie v určitém okamžiku u
jednoho elektrického vozidla,“
Dále doplnit písmeno o) ve znění:
„p) dobíjecí stanicí místo s jedním nebo více
dobíjecími body,“.
Původní písmena n) až q) je třeba označit jako q) až t).
Odůvodnění:
Návrh definice pojmu v předložené novele zákona
bohužel kopíruje chybný překlad směrnice do českého
jazyka, který smísil pojmy „dobíjecí bod“ (rozhraní,
schopné dobíjet v určitém okamžiku jedno elektrické
vozidlo) a „dobíjecí stanice“, která může obsahovat více
(typicky 2) nezávislých dobíjecích bodů. Novelou
navržené vymezení pojmu neodpovídá rovněž přístupu
k dobíjecím bodům a stanicím v rámci Národního
akčního plánu čistá mobilita a zásadně by představoval
problém při plnění/sledování nastavených cílů v rámci
tohoto akčního plánu.
Zásadní připomínka:

Akceptováno

Jedná se o transpoziční ustanovení, kde je definice převzata
Připomínka k bodu 11, k ustanovení § 2 písm. p) - ze Směrnice.
(dle našeho návrhu s))
Definice byla v souladu s připomínkou upravena a rozšířena
Požadujeme upravit písm. p) - (dle našeho návrhu s)) o výklad nediskriminačního přístupu.
následovně:

„s) veřejně přístupnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice
na dodávku elektřiny, která je přístupná všem
případným uživatelům v celé Evropské unii a
poskytuje jim nediskriminační přístup v celé Evropské
unii; nediskriminační přístup může zahrnovat různé
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podmínky ověření, použití a platby,“.
Odůvodnění:
Analogicky k odůvodnění připomínky č. 7.
Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Připomínka k bodu 11, vložení nového písmene u)

Kapalina adblue není pohonná hmota, zákon o pohonných
hmotách řeší pouze kvalitu pohonných hmot a nikoli
provozních kapalin.

Požadujeme vložit nové písm. u) tohoto znění:
„u) kapalinou adblue roztok močoviny podle
příslušné technické normy určený ke snižování
emisí
v k tomu
určených
katalyzátorech
motorových vozidel“.
Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Připomínka k bodu 11, vložení nového písmene v)

Uvedený požadavek je nad rámec navržené úpravy zákona.

Požadujeme vložit nové písm. v) tohoto znění:
„v) provozní nádrží stavební dílo, které vzniklo
stavební nebo montážní technologií, nebo výrobek
plnící funkci stavby, které je umístěné v provozu a
pohonné hmoty jsou z ní vydávány pouze pro
vlastní potřebu jejich vlastníka, zpravidla do
palivové nádrže vozidla, provozní nádrž není
čerpací stanicí,“.
Odůvodnění:
Stávající úprava je nesrozumitelná, navíc definice
„vlastní potřeby“ je definice v kruhu (§ 5 odst. 2
odkazuje na § 2 (nově) písm. f), kde je definováno, co
není čerpací stanicí. Zpřesňuje vlastní potřebu na
vlastníka PHM. Viz též připomínka k § 2 (nově) písm. f)
a k § 5 odst. 1 a 2 zákona.
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Zásadní připomínka:

Akceptováno jinak

Ustanovení § 5 odst. 1 bylo na základě vypořádání zásadní
Připomínka k bodu 17, k ustanovení § 5 odst. 1 připomínky k tomuto ustanovení s MMR zcela přeformulováno
písm. b)
a již neobsahuje definiční znaky obsažené v § 2 písm. e).
V této souvislosti rovněž uvádíme, že § 2 písm. e) nově zní:
Navrhujeme dotčené písmeno bez náhrady vypustit.
e) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „čerpací stanice")
Odůvodnění:
stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota, s výjimkou
V důsledku změny definice pojmu „čerpací stanice“ elektřiny, prodává nebo prodává a vydává zpravidla do
provedené v § 2 písm. f) je ustanovení § 5 odst. 1 písm. palivové nádrže vozidla; čerpací stanicí není stavba nebo
b) nadbytečné. Zároveň je třeba odstranit označení zařízení, které je provozní nádrží umístěnou v provozu, pokud
z něhož se pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní
písm. a).
potřebu,
§ 5 odst. 1 nově zní:
(1) Prodej nebo výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny,
je povolen z čerpací stanice, která splňuje požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy5) a českými
technickými normami6) a je užívána na základě rozhodnutí
nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem.
Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Uvedené výjimky jsou již ve stávajícím znění zákona o
pohonných hmotách a novela nepřináší žádnou novou věcnou
Požadujeme upravit znění daného ustanovení úpravu. Navíc gestor věcné oblasti řešení mimořádných
událostí – Ministerstvo vnitra a obrany žádnou změnu
následovně:
dosavadního předmětného zákonného ustanovení nevyžadují.
„Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na prodej nebo
výdej pohonných hmot do palivové nádrže vozidla Pozn.: Výjimka pro vozidla ozbrojených sil je v zákoně již od
základní složky integrovaného záchranného systému10) roku 2006 a to pro případy, kdy dodržení této povinnosti není
a vozidla ozbrojených sil3) pokud k výdeji dochází za fakticky možné s ohledem na mimořádnost situace (např.
mimořádných událostí a na výdej pohonných hmot záchranné práce při povodních) nebo s ohledem na charakter
pouze pro vlastní potřebu podle § 2 písm. e).“.
vozidel a jejich provozu (vozidla ozbrojených sil) nebo není její
dodržování vždy žádoucí s ohledem na charakter konkrétní
Odůvodnění:
pohonné hmoty (zemního plynu) a odlišný způsob její
Připomínka k bodu 19, k ustanovení § 5 odst. 2
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Požadavky odstavce 1 i původního odstavce 2 deklarují
soulad s územním plánem, s požadavky ochrany
přírody, vody, ovzduší, požadavky na požární
bezpečnost, bezpečnost a ochranu zdraví při práci…
Proto postrádá logiku vylučovat z těchto požadavků
nádrže určené pro výdej pohonných hmot pro vlastní
potřebu. Jediným rozdílem proti veřejné čerpací stanici
je totiž to, že má k takové čerpací stanici přístup pouze
omezený počet osob. Všechna možná rizika ale
zůstávají úplně stejná. Ze stejného důvodu je do
odstavce doplněno omezení výjimky pro vozy IZS a
ozbrojených sil pouze v případech mimořádných
událostí.

distribuce a plnění do palivových nádrží. Z tohoto důvodu není
vhodné ani nutné dále jinak omezovat.
Výjimka pro výdej pohonných pouze pro vlastní potřebu je
v zákoně již od 2007.

Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Připomínka k bodu 19, nový bod
Uvedený požadavek je nad rámec navržené úpravy zákona.
Navrhujeme vložit nový bod, který zní takto:
„§ 5 odst. 3 včetně poznámky pod čarou zní:
„Plnění
automobilové
cisterny
nebo
automobilového
kontejneru
je,
s výjimkou
technologicky nezbytných případů, zakázáno,
pokud stavba nesplňuje požadavky stanovené
zvláštními právními předpisy5) a technickými
normami upravujícími plnění a stáčení cisternových
vozidel a cisternových kontejnerůx), a užívání stavby
nebylo pro tento účel povoleno kolaudačním
rozhodnutím; na čerpací stanici je zakázáno plnění
mobilních tlakových nádob zkapalněnými ropnými
plyny, s výjimkou čerpání zkapalněných ropných
plynů do pevně zabudovaných palivových nádrží
motorových vozidel, které slouží výhradně pro
pohon těchto motorových vozidel.
x)
ČSN 65 0202 Plnění a stáčení výdejní čerpací
stanice.“.“
Odůvodnění:
Zákon by měl výslovně povolit výdej pohonných hmot
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do automobilových cisteren a automobilových
kontejnerů pouze na místech k tomu určených a
zkolaudovaných. ČSN 65 0202 pak konkrétně upravuje
technické podmínky pro plnicí a stáčecí stanoviště.
Navrhovaná úprava současně upřesňuje, že na
čerpacích stanicích je možné plnit zkapalněnými
ropnými plyny výhradně takové nádrže motorových
vozidel, které slouží přímo jako palivové nádrže daného
motorového vozidla, a nikoli coby nádrže pro jiný účel,
např. převoz tohoto paliva, a to i přesto, že i taková
palivová nádrž může být ve vozidle pevně zabudovaná.
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
Uvedený požadavek je nad rámec navržené úpravy zákona.

Připomínka k bodu 19, nový bod
Navrhujeme vložit nový odstavec, který zní takto:
„Prodej pohonných hmot mimo čerpací stanice je
povolen z cisternového automobilu nebo pojízdné
nádrže, který/která je uzpůsoben/a pro přímý výdej
zboží do nádrží vozidel. Takový prodej je povolen
pouze do nádrží zvláštních vozidel.“.

Navíc tato úprava by způsobila nekontrolovatelný pohyb
pohonných hmot a s tím souvisejících daňových úniků.

Odůvodnění:
Jde o legalizaci existujícího stavu existujícího od
nepaměti. Zvláštní vozidla mohou být plněna
z provozních nádrží, takový systém ale nefunguje u
dlouhých
liniových
staveb
nebo
intenzivních
zemědělských prací. V těchto situacích jsou zvláštní
vozidla plněna přímo z autocisteren vybavených
výdejním zařízením. Jiné technické řešení (kromě
plnění zvláštních vozidel z kanystrů) není používáno.
Zákon však situaci dosud ignoruje a prodej pohonných
hmot do kombajnů, finišerů, rypadel a podobných strojů
je tak formálně postaven dosud mimo zákon.
Zásadní připomínka:

Vysvětleno
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Uvedené ustanovení odkazuje na povinnost označování
výdejních stojanů, kdy název uváděné pohonné hmoty musí
Připomínka k bodu 21, k ustanovení § 5 odst. 7,
být v souladu českou technickou normou stanovující složení a
písm. a)
jakost pohonné hmoty, která je z příslušného stojanu
Navrhujeme upravit znění daného ustanovení prodávaná, včetně příslušného čísla ČSN. Nejde tedy o
následovně:
jakoukoli českou technickou normu, k čemuž by vypuštění
„zajistit označení výdejních stojanů pohonných hmot uvedeného textu mohlo mylně zavádět.
názvem prodávaných nebo vydávaných pohonných
hmot, který je v souladu s příslušnou českou technickou
normou. jež stanovuje složení a jakost pohonné hmoty,
číslem české technické normy a grafickým označením,
pokud na něj česká technická norma odkazuje,“.
Odůvodnění:
Vypuštěný text je jen opakováním a zbytečnou
specifikací požadavku na značení výdejních stojanů.
V průběhu roku 2016 bude zřejmě schválena i nová
technická norma a následně direktiva sjednocující
označování různých druhů paliv. Aby nebylo nutno
měnit zákon, považujeme za dostačující odvolávku na
technickou
normu,
která
snadno
metodiku
mezinárodního evropského značení převezme.
Zásadní připomínka:

Akceptováno jinak / Vysvětleno

Jedná se o transpoziční body, které by měly být zachovány.
Připomínka k bodu 22, k ustanovení § 5 odst. 7,
písm. b), bod. 4 a 5
Vzhledem k tomu, že ještě neexistuje jednotná metodika bylo
Navrhujeme upravit bod 4 ve smyslu následující řešeno v RIA, kde je uvedeno, že Ministerstvo průmyslu a
obchodu zveřejní na svých webových stránkách tabulku
připomínky a vypustit bod 5
obsahující koeficienty na přepočty energetických obsahů
V § 5 odst. 7 se na konci písmene b) doplňuje bod 4 a jednotlivých pohonných hmot, což bude sloužit jako podklad
5, který zní:
pro provozovatele při stanovování srovnání prodávaných
„4. o ceně na čerpací stanici prodávaného stlačeného alternativních pohonných hmot vzhledem k fosilním pohonným
nebo zkapalněného zemního plynu nebo vodíku, hmotám.
přepočtené na ekvivalent jednoho litru motorového Rovněž i do bodu 5 jsou převzaty povinnosti vyplývajících ze
benzinu. Pokud jsou na čerpací stanici prodávány Směrnice čl. 7 bodu 1. Směrnice dále uvádí, že je nutné třeba
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také motorový benzín nebo motorová nafta, je
provozovatel čerpací stanice povinen zajistit
porovnání jejich ceny s cenou na čerpací stanici
prodávaného stlačeného nebo zkapalněného
zemního plynu nebo vodíku. Způsob propočtu
stanoví prováděcí právní předpis.“

poskytnout uživatelům vozidel jasné a snadno srozumitelné
informace o palivech dostupných na plnicích stanicích a o
kompatibilitě jejich vozidla s různými palivy nebo dobíjecími
stanicemi na trhu Unie.
Na základě vypořádání uvedené připomínky byl § 5 odst. 7
písm. b) bod 5 upraven následovně:

5. o kompatibilitě prodávaných nebo vydávaných
pohonných hmot s vozidlem nebo zvláštním
„5. o kompatibilitě prodávaných nebo vydávaných
vozidlem, pokud řidič vozidla nebo zvláštního
pohonných hmot s vozidlem nebo zvláštním
vozidla poskytne provozovateli čerpací stanice
vozidlem,“
nezbytné informace o schválené pohonné hmotě,
uvedené v technickém průkazu vozidla,“.
Odůvodnění
k bodu 4 - Návrh na změnu daného ustanovení
upřesňuje povinnost zpřístupnit informace o porovnání
cen pouze na těch čerpacích stanicích, kde jsou vedle
sebe prodávána „klasická“ a alternativní paliva. Dále
návrh předjímá vydání jednotné metodiky pro porovnání
cen ministerstvem, neboť jen tak lze naplnit cíl
směrnice Evropského parlamentu a Rady č.
2014/94/EU, o zavádění infrastruktury pro alternativní
paliva, deklarovaný v odst. 51 preambule ve spojení s
čl. 7 odst. 3. Směrnice navíc i počítá se stanovením
způsobu jednotného v celé Unii.
k bodu 5 - Nesouhlasíme s vložením povinnosti dle
bodu 5. Navrhované ustanovení bodu 5 je nadbytečné,
zatěžující a nad rámec směrnice. Požadavek směrnice
je zcela vyřešen již novelizovaným ustanovením § 5
odst. 7 písm. a) zákona. Směrnice č. 2014/94/EU v čl. 7
odst. 1 a 2 písm. a) a b) pouze ukládá výrobcům
vozidel, aby vozidla, víčka jejich palivových nádrží a
příručky k vozidlům označovali normou pro paliva a
jejich grafickým vyjádřením a prodejcům pohonných
hmot, aby stejnými symboly označili výdejní stojan a
výdejní pistoli. Informovanost řidiče je tak zajištěna
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jednotnou a srozumitelnou informací, která je shodně
vyjádřena na vozidle i na výdejním stojanu. Další formy
a rozsah informačního servisu nad rámec směrnice by
měl být ponechán na zvážení každého ze subjektů,
které v tomto segmentu podnikají. Zejména u zákazníků
– cizinců se jeví splnění uvedeného požadavku jinou
formou než navrhovanou v § 5 odst. 7 písm. a) jako
značně problematické a u cizinců ze států, které
nepoužívají evropské normy, prakticky nemožné.
Podotýkáme, že ČAPPO provedla vlastní šetření v této
věci u sesterských organizací v SRN, Rakousku a na
Slovensku. V těchto zemích neuvažují o dalších
formách transpozice (goldplatingu odlišného od
požadavků evropské normy).
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
Uvedené ustanovení § 5 odst. 7 (dříve 9) písm. d) nebylo
návrhem zákona, kterým se mění zákon o PH měněno.
Vzhledem k tomu, že se jedná o transpoziční ustanovení
Navrhujeme za bod 22 vložit nový bod, který zní takto:
Směrnice 2009/30/ES, které je v zákoně od r. 2011, nemělo
„V § 5 odst. 7 písm. d) se slovo „zajistit“ nahrazuje by být měněno.
slovem „zpřístupnit“ a slova „označení příslušného
výdejního stojanu údajem“ se nahrazují slovem
„informace“.“
Připomínka k bodu 22, nový bod

Odůvodnění:
Současné znění daného ustanovení klade na
provozovatele čerpacích stanic přísnější požadavky,
než které vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu
a Rady č. 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty,
neboť dle této směrnice není třeba informace umisťovat
přímo na výdejním stojanu, ale postačí dostatečná
přístupnost těchto informací. Dle navrhované úpravy
tohoto ustanovení by měli spotřebitelé stejný přístup
k této informaci jako v případě informací o jakosti
prodávaných pohonných hmot, jejich kompatibilitě
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s vozidlem apod. dle § 5 odst. 7 písm. b).
Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Připomínka k bodu 23, nový bod
Navrhujeme vložit za bod 23, nový bod, který zní takto:

Uvedená připomínka je nad rámec připravované úpravy
zákona o pohonných hmotách, navíc uvedený požadavek
oddělené evidence PH různých vlastníků je technicky
neřešitelný.

„V § 5 se vkládá nový odstavec 8, který zní:
„V jedné nádrži nebo v jedné fyzicky oddělené části
nádrže čerpací stanice mohou být skladovány
pohonné hmoty pouze ve vlastnictví jednoho
vlastníka. Z výdejního stojanu čerpací stanice
mohou být současně čerpány pohonné hmoty
pouze jednoho vlastníka. Jsou-li na čerpací stanici
prodávány pohonné hmoty různých vlastníků, je
provozovatel čerpací stanice povinen vést evidenci
dle odst. 7 písm. c) odděleně také podle
jednotlivých vlastníků.“
Odůvodnění:
Přetrvává praxe, kdy v jedné nádrži čerpací stanice jsou
společně skladovány a následně prodávány pohonné
hmoty více vlastníků. Za této situace je problematické
určit, kdo je vlastně provozovatelem čerpací stanice
odpovědným za plnění uložených povinností a kdo je
povinen k dani. Dochází tak k daňovým únikům a
obcházení povinností v oblasti distribuce pohonných
hmot. Uvedeným doplněním by mělo dojít buď k rozkrytí
vlastníků, nebo v kombinaci s provedením ostatních
opatření spíše k potlačení uvedeného nešvaru.
Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Připomínka k bodu 23, nový bod

CNG a LNG jako pohonnou hmotu lze prodávat nebo vydávat
pouze z čerpací stanice, která splňuje stanovené požadavky –
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Navrhujeme vložit za bod 23, nový bod, který zní takto: viz § 5 zákona o PH.
„V § 5 se vkládá nový odstavec 9, který zní:
Navrhované doplnění dle uplatněné připomínky by bylo
Prodávat nebo vydávat stlačený nebo zkapalněný duplicitní.
zemní plyn k pohonu motoru vozidla z mobilních
zásobníků, pokud tyto nejsou stavebním dílem a
jejich
provoz
nebyl
povolen
kolaudačním
rozhodnutím
podle
stavebního
zákona,
je
zakázáno.“
Odůvodnění:
Požadavek vychází z již zjištěné skutečnosti, že zemní
plyn pro provoz vozidel je místně prodáván z mobilních
nádrží. Nádrže jsou naplněny na základně, v terénu
jsou pak schopny díky kompresoru vydat až 90%
kapacity uloženého plynu. A to vše se děje za vysokého
rizika pro zdraví a život občanů, bez ohledu na jakékoli
bezpečnostní, stavební a územně plánovací předpisy.
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
Připomínka k bodu 24, k ustanovení § 5a
Navrhujeme text bodu 24 doplnit následovně:
„V § 5a se slova „Distributor pohonných hmot a
provozovatel čerpací stanice je povinen“ nahrazují
slovy „Distributor pohonných hmot, provozovatel
čerpací stanice a provozovatel provozní nádrže
umístěné v provozu je oprávněn“, v písm. b) se slova
„na čerpací stanici“ nahrazují slovy „z čerpací stanice“ a
na konci věty se tečka nahrazuje čárkou a vkládají
se slova „s výjimkou pohonných hmot plněných do
automobilové cisterny nebo automobilového
kontejneru.“

Uvedená připomínka je nad rámec připravované úpravy
zákona o pohonných hmotách. Předmětem navrhované
úpravy nebude zakotvení oblasti plnění automobilových
cisteren nebo automobilového kontejneru.
Pokud je pohonná hmota prodána z čerpací stanice, tj.
pohonná hmota je prodána přes stanovené měřidlo a pistoli
výdejního stojanu a přes pokladní systém čerpací stanice, jde
o prodej z čerpací stanice. Při prodeji z čerpací také již
nedochází k únikům na spotřební dani.

Odůvodnění:
V současné době je výjimka pro čerpací stanice
z povinnosti registrovat se jako distributor pohonných
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hmot se všemi důsledky zneužívána k obcházení
povinností distributora. Čerpací stanice plnící pohonné
hmoty
do
automobilových
cisteren
nebo
automobilových kontejnerů by měly být ve stejném
postavení jako ostatní výdejní lávky a splňovat nejen
technické podmínky dle ČSN 65 02 02, ale i ostatní
zákonné podmínky upravující tuto oblast. Stávající
znění tak zakládá nerovnost na trhu, kdy část účastníků
trhu není zatížena 20 milionovou kaucí a dalšími
povinnostmi a část ano. Výjimka v § 5a je pro uvedené
situace nedůvodná.
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
Uvedená připomínka je nad rámec připravované úpravy
zákona o pohonných hmotách a není žádoucí žádné zavádění
Požadujeme doplnit nový bod upravující znění daného výjimek v této oblasti.
Předmětem návrhu zákona není oblast upravující podmínky
ustanovení následovně:
distribuce pohonných hmot, tato úprava byla předmětem dvou
„Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje předchozích novel zákona o pohonných hmotách.
osoba, která nemá evidován nedoplatek s výjimkou
nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho
úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky“.
Připomínka k ustanovení § 6h odst. 1, nový bod

Odůvodnění:
Jde o doplnění, které staví požadavek bezdlužnosti
v zákoně o pohonných hmotách na stejnou úroveň
s požadavky zákonů o lihu nebo spotřební dani. Není
žádného důvodu, proč by se bezdlužnost v případě
distributorů pohonných hmot měla vykládat přísněji, než
v obou dalších zmíněných případech, když ve všech
třech případech společně jde o možnost vyřadit z trhu
s rizikovými komoditami rizikové subjekty. Samo
uplatňování požadavku zákona je velmi problematické,
protože o případném porušení bezdlužnosti ví pouze
místně příslušný správce daně, který ale není obvykle
dobře obeznámen se zákonem o pohonných hmotách.
A je samozřejmé, že i jemu samému může pojem
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bezdlužnosti, pokud je v každém zákoně uplatňován
jinak, činit problém.
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
Uvedená připomínka je nad rámec připravované úpravy
zákona o pohonných hmotách a není žádoucí žádné zavádění
Požadujeme doplnit nový bod upravující znění daných dalšího změkčování požadavků v této oblasti.
Předmětem návrhu zákona není oblast upravující podmínky
ustanovení následovně:
distribuce pohonných hmot, tato úprava byla předmětem dvou
„§ 6ib
předchozích novel zákona o pohonných hmotách.
Připomínka k ustanovení § 6ib a § 6id

b) distribuce pohonných hmot v objemu neméně 300
000 150 000 litrů za kalendářní čtvrtletí a nejvíce 3 000
000 50 000 000 litrů za kalendářní čtvrtletí
§ 6id
(1) Celní úřad na žádost distributora pohonných hmot
sníží kauci na 10 000 000 5 000 000 Kč, splní-li tento
distributor […]“.
Odůvodnění:
Opakujeme návrh z předchozí úpravy zákona o
pohonných hmotách. Tou byla nastavena kritéria pro
přiznání nižší kauce v rozsahu 300 tisíc až 3 miliony
litrů za čtvrtletí. Následná praxe prokázala varování, že
tento rozsah není stanoven na základě výpočtů a
nějaké rozumné úvahy.
O sníženou kauci totiž požádalo pouze 8 ze 150
zaregistrovaných distributorů. Návrh vychází z těchto úvah:
- 150.000 litrů čtvrtletně je dostatečný obrat pro to, aby se
subjekt stal měsíčním plátcem (dnes jsou měsíčními plátci
zřejmě všichni distributoři). Měsíčním plátcovstvím ale
padá úvaha o „tříměsíčním riziku“, které bylo používáno při
výpočtu výše kauce. Riziko je poloviční.
- 3.000.000 litrů čtvrtletně jsou příliš malou hodnotou pro
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to, aby výše kauce odpovídala velikosti distributora.
Jestliže největší distributoři dosahují prodejů přes 200
milionů litrů čtvrtletně, je požadavek na hranici 50 milionů
pro „menší distributory“ oprávněný.
- pokud distributor prodává 1 milion litrů měsíčně (=3
miliony litrů čtvrtletně), pak se jeho měsíční daňová
povinnost DPH (bude-li prvním majitelem zboží na území
ČR) může činit až 5 milionů korun, při dvouměsíčním
„riziku“ je to 10 milionů. To by byla přesně výše snížené
kauce, ale je po něm požadována kauce dvojnásobná
(přitom při původním výpočtu výše kauce se nikdy
nepočítalo se 100% zajištěním). Pokud se takový
distributor pohybuje výhradně na tuzemském trhu a zboží
nedováží, činí jeho měsíční daňová povinnost (bez
zohlednění nákladů) kolem 100.000 Kč, s dvojměsíčním
rizikem 200.000 Kč. Zákone po něm ovšem požaduje
zajištění 100x vyšší. Takový požadavek je daleko za hranicí
proporcionality.
Z výše uvedených důvodů také navrhujeme
„sníženou“ kauci z 10 na 5 milionů Kč.

snížit

Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Připomínka k ustanovení § 6ka
Navrhujeme ustanovení § 6ka vypustit bez náhrady.
Alternativně, pokud nebude vypuštěno, požadujeme
doplnit § 7 odst. 1 o nové písmeno c) tohoto znění:

Uvedená připomínka je nad rámec připravované úpravy
zákona o pohonných hmotách. Vzhledem k tomu, že MPO
není adresátem pro sběr uvedených dat, nelze mu ani uložit
povinnost na jejich zveřejňování.

„c) Vždy k 10. dni druhého měsíce následujícího po
dni, kterého se údaje týkají, zveřejňuje zprávu o
prodaném množství jednotlivých pohonných hmot a
vývoji trhu.“.
Odůvodnění:
Oznamovací povinnost je zákonnou náhradou za
„záznamní povinnosti“, které byly všem subjektům trhu
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nařízeny v létě roku 2010 v souvislosti s rozsáhlými
daňovými úniky. Zavedena byla novelou zákona k 1. 7.
2015. Podle tvrzení celní správy a finanční správy nelze
s daňovými úniky efektivně bojovat, pokud nemá státní
správa dostatek potřebných informací. K 1. 1. 2016 bylo
novelou zákona o DPH zavedeno „souhrnné hlášení“,
které v mnohém kopíruje „Oznamovací povinnost“.
Domníváme se, že pro finanční i celní správu by měla
být data „souhrnného hlášení“ postačujícím vstupem
v případě podezření na daňový únik. V případě potřeby
je nadále možno v ojedinělých případech vyžadovat od
vybraných (podezřelých) subjektů plnění účelově
definované záznamní povinnosti. Považujeme plněná
„oznamovací povinnosti“ a „souhrnného hlášení“ za
zbytečný souběh dvou informačních povinnosti, a tedy
výraz nadbytečné administrativní zátěže podnikatelů, a
proto navrhujeme zrušení „oznamovací povinnosti“ jako
přežilé a „souhrnným hlášením“ nahrazené.
Odůvodnění k navrhované alternativě - novelou zákona
o pohonných hmotách bylo od poloviny roku 2015
nařízeno všem distributorům podávat hlášení
„Oznamovací povinnosti“, její rozsah a podoba je
stanovena zvláštním předpisem. Díky tomu má celní
správa k dispozici unikátní přehled o dění na trhu, tento
přehled je mnohem přesnější, než přehled dosud
získávaný Ministerstvem průmyslu z dat Českého
statistického úřadu. Navrhujeme proto, aby celní úřad
uvedená data v agregované podobě předával
Ministerstvu průmyslu (tato povinnost je založena
automaticky stanovením úkolu pro MPO). Ministerstvo
pak může pravidelně zveřejňovat přesná data o vývoji,
která budou vítána účastníky trhu a která umožní lépe
interpretovat situaci na trhu.
Zásadní připomínka:

Akceptováno
Navrhované ustanovení bylo upraveno následovně:
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Připomínka k bodu 36, k ustanovení § 6q odst. 2
„(2) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen na
Navrhujeme dotčené ustanovení buď zpřesnit, nebo
dobíjecí stanici zpřístupnit informace o kompatibilitě dobíjecí
zcela vypustit ustanovení odstavce 2.
stanice s elektrickým vozidlem.“.
Pozn.:
Uvedená zákonná povinnost je naplněna uveřejněním
Z navrženého ustanovení není zřejmé, jakým příslušných typů konektorů tak, jak je uvedeno v závěrečné
způsobem by měla být kompatibilita elektrického zprávě RIA.
vozidla s provozovanou dobíjecí stanicí uvedena.
Dobíjecí stanice musí splňovat požadavky na použité
standardy konektorů (definované na jiném místě).
Kompatibilitu tedy definuje to, nakolik je kompatibilní
konektor ve vozidle s konektorem na dobíjecí stanici.
Odůvodnění:

Navržený text ustanovení může indikovat požadavek
uvádět výčet všech vozidel, které lze v dané dobíjecí
stanici dobíjet, což je velmi komplikované a pro
uživatele dobíjecí stanice nepřehledné. Ustanovení lze
naplnit např. uvedením informace o dostupných
rozhraních (konektorech), které z pohledu uživatele
kompatibilitu zcela jednoznačně vymezí. V takovém
případě je však důležité zpřesnění již na úrovni zákona.
Navíc typ konektoru je pro uživatele natolik
jednoznačný a na rozdíl od čerpání jiných pohonných
hmot nezaměnitelný, že uvádění takové informace na
dobíjecí stanici je v zásadě nadbytečné (uživatel jej
rozpozná). Z tohoto důvodu lze ustanovení považovat
za nadbytečné.
Zásadní připomínka:

Vysvětleno.

Připomínka k bodu 38, k ustanovení § 7 odst. 2

Kapalina adblue není pohonnou hmotou, jedná se o provozní
kapalinu, a proto nemůže být předmětem zákona o pohonných
hmotách.

Navrhujeme text doplnit následovně:
„38. V § 7 odst. 2 písm. a) se za slovo „hmot“ vkládají
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slova „a kapaliny adblue, s výjimkou elektřiny,“
Odůvodnění:
Navrhujeme doplnit do normy povinnost (oprávnění) pro
ČOI kontrolovat kvalitu kapaliny adblue. Tato potřeba je
dána jednak zkušeností z trhu, kdy se ukazuje, že
kvalita prodávané kapaliny adblue ne vždy odpovídá
technické normě (přičemž použitím nekvalitní adblue
mohou nastat spotřebiteli finančně velmi vysoké škody)
a přitom katalyzátor nevykazuje takové čistící
schopnosti, jaké jsou deklarovány. Druhým důvodem je
pravděpodobnost, že se adblue stane standardní
provozní kapalinou, kterou bude ke svému provozu
vyžadovat většina budoucích dieselových motorů.
V tuto chvíli není potřeba nic víc, než zmocnění pro
ČOI. Toho lze dosáhnout jednak vlastním zmocněním a
jednak doplněním pojmu „kapalina adblue“ do § 2, který
obsahuje definici.
Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Připomínka k ustanovení § 7 odst. 4

Není potřeba a ani to není zdůvodnitelné, proč by informace o
Požadujeme doplnit nový bod upravující znění daných proběhlých kontrolách na čerpacích stanicích měly být
předávány a zveřejňovány v evidenci čerpacích stanic. K tomu
ustanovení následovně:
nemá evidence ani oprávnění. Navíc by to bylo duplicitní, když
„Česká obchodní inspekce zveřejňuje způsobem rozhodnutí jsou zveřejňována na webových stránkách ČOI.
umožňujícím dálkový přístup pravomocná rozhodnutí
ČOI týkající se čerpacích stanic pohonných hmot,
provozovatelů čerpacích stanic, dopravců a distributorů
pohonných hmot, u nichž kontrola zjistila, že jakost
nebo složení prodávaných, vydávaných nebo
přepravovaných pohonných hmot není v souladu
s tímto zákonem. Informaci o všech proběhlých
kontrolách kvality předává také do evidence
čerpacích stanic vedené podle § 6 odst. 1. Forma
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zveřejnění rozhodnutí a způsob vyznačení výsledku
kontrol do evidence je určena zvláštním předpisem
vydaným podle § 3 odst. 4.“
Odůvodnění:
Jde o logické doplnění návrhu souvisejícího s podobou
registru čerpacích stanic. Důvodem úpravy je
poskytnout spotřebitelům komplexní přehled o „kvalitě“
jednotlivých čerpacích stanic nebo firem vycházející
z dlouhodobějšího pozorování a v podobě jim
srozumitelné. V případě komentování zveřejněných
rozhodnutí jde o nápravu stávajícího vadného stavu.
Chyba dnes spočívá v tom, že rozhodnutí se zabývají
odbornou stránkou věci, která ovšem není laické
veřejnosti známa. Ta si je tak schopna odnést pouze
informaci o výši pokuty, ovšem bez věcné znalosti, jestli
byla pokuta udělena za zcela okrajovou odchylku nebo
za zásadní vadu související dokonce s daňovým
podvodem.
Zásadní připomínka:
Akceptováno jinak
Připomínka k bodu 43, k ustanovení § 7a

Ustanovení § 7a bylo z návrhu zákona vypuštěno.

Požadujeme celý bod vypustit bez náhrady.
Odůvodnění:
Vložení § 7a do zákona považujeme za zbytečné.
V předchozí novele zákona bylo navrhováno stanovení
povinnosti celní správě předávat Ministerstvu průmyslu
a obchodu data získaná z „oznamovací povinnosti“,
s pomocí kterých by bylo možno vydávat pravidelné
zprávy o vývoji trhu. Zavedení povinnosti bylo
odmítnuto s tím, že je nadbytečná, protože z jiných
zákonů vyplývá povinnost pro úřady státní správy
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poskytovat si navzájem informace sloužící k výkonu
státní správy. Máme za to, že o takový případ jde i
v tomto bodě a proto považujeme bod za nadbytečný.
Zásadní připomínka:

Vysvětleno

Vzhledem k tomu, že nebylo věcně změněno ustanovení § 5
odst. 7 písm. d) (vysvětleno – jedná se o povinnost, která je
součástí zákona o pohonných hmotách již od roku 2011 a tato
Navrhujeme vložit nový bod, který zní takto:
povinnost je transpozicí směrnice 2009/30/ES), není možné
„V § 9 odst. 4 písm. b) se slova „označení ani upravit ustanovení týkající se sankcí k nepřijatému návrhu
příslušného výdejního stojanu údajem“ nahrazují na změnu výše uvedeného ustanovení.
slovy „zpřístupnění informací“.“
Připomínka k ustanovení § 9 odst. 4 písm. b)

(vztahuje se i na znění účinné od 1. 1.2019)
Odůvodnění:
Jedná se o formální úpravu, která reaguje na výše
uvedenou navrhovanou úpravu § 5 odst. 7 písm. d).
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
Celá oblast správního trestání, tj. i společných ustanovení o
správních deliktech, bude řešena jednotně ve všech právních
Navrhujeme vložit do úvodu doplnit následující předpisech obsahujících tuto úpravu v změnovém zákoně,
který připravován v návaznosti na nový zákon o přestupcích.
odstavec:
(Změnový zákon je připravován Ministerstvem vnitra a dle
„(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, našich informací by měl nabýt účinnosti shodně s novým
jestliže se prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které zákonem o přestupcích, tj. k 1. červenci 2017).
bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti
zabránila.“.
Připomínka k bodu 68, k ustanovení § 10

Navrhované odstavce (1) a (2) je třeba přečíslovat na
(2) a (3).
Odůvodnění:
Tento odstavec je součástí aktuálního znění zákona,
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ale k 1. 7. 2017 by měl být vypuštěn. S vypuštěním
principiálně nesouhlasíme. Provozovatelé čerpacích
stanic jsou dnes ze strany ČOI trestáni nepřiměřeně
vysokými pokutami za zcela okrajová porušení
technické normy a to za situace, kdy i trestající orgán
ví, že k porušení kvalitativní normy nedošlo vinou
provozovatele čerpací stanice. Považujeme uvedený
odstavec za jednu z mála možností, jak se mohou
subjekty bránit nepřiměřené tvrdosti státní kontroly.
Zásadní připomínka:

Akceptováno jinak / Vysvětleno

Připomínka k Čl. II. Přechodná ustanovení, bod 1
Navrhujeme ustanovení doplnit následovně:

Pokud byla čerpací stanice schválená dle v té době platné
legislativy, není možné, z důvodu zachování právní jistoty, při
každé legislativní změně zrušit stávající (již schválené)
čerpací stanice a požadovat po nich nově plnění nových
podmínek. Všechny čerpací stanice, které vzniknou po
účinnosti navrhované právní úpravy, již budou muset splňovat
podmínky stanovené novou právní úpravou.

„1. Čerpací stanice, které nejsou stavbou a jejichž
provoz byl povolen rozhodnutím podle § 5 odst. 2
zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona do posledního dne
dvanáctého měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém nabyl účinnosti tento zákon, za čerpací Přechodné ustanovení č. 1 bylo nově upraveno takto:
stanice podle tohoto zákona.“
1. Čerpací stanice, které byly zřízeny podle § 5 zákona č.
311/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se považují ode dne nabytí
Odůvodnění:
účinnosti tohoto zákona za čerpací stanice podle
Splnění podmínek pro provoz čerpací stanice by mělo
tohoto zákona.
být nově vždy osvědčeno kolaudačním rozhodnutím,
proto i čerpací stanice, které byly uvedeny do provozu
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, by měly tuto
podmínku dodatečně splnit. Lhůta, v níž bude nutné
získat kolaudační rozhodnutí, se navrhuje v délce 12
měsíců od konce měsíce, v němž tento zákon nabude
účinnosti. Tato přechodná lhůta se jeví jako přiměřená.
Doporučující připomínka:
Vysvětleno
Jde o transpoziční ustanovení, které je přebráno doslovně ze
Směrnice.
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Připomínka k bodu 5, k ustanovení § 2 písm. b)
Doporučujeme ustanovení upravit následovně:
„b) alternativním palivem palivo nebo zdroj energie,
které slouží alespoň zčásti jako náhrada zdrojů fosilní
ropy v dodávkách energie pro dopravu a které mají
potenciál
přispět
k dekarbonizaci
a
zvýšit
environmentální výkonnost odvětví dopravy; jedná se
zejména o biopalivo nebo jiné palivo z obnovitelných
zdrojů, syntetická a parafinická paliva, stlačený zemní
plyn včetně biomethanu, zkapalněný zemní plyn včetně
biomethanu, zkapalněné ropné plyny, elektřinu a
vodík,“.
Odůvodnění:
Některá alternativní paliva nemají potenciál přispět
k dekarbonizaci. Příkladem může být CNG, jehož emise
GHG v celém životním cyklu jsou vyšší, než emise
z motorové nafty. Stejně tak u elektromobility velmi
záleží na palivu, které je pro výrobu elektrické energie
použito, je-li palivem například nekvalitní uhlí, je zátěž z
elektromobilu horší, než zátěž z dieselu 15 let starého.
Doporučující připomínka:

Akceptováno

Příslušné ustanovení návrhu zákona bylo dle připomínky
Připomínka k bodu 7, k ustanovení § 2 písm. f) - (dle upraveno.
našeho návrhu g))
Navrhujeme doplnit za sousloví „skladovací nádrže“
slovo „zpravidla“.
„g) výdejem bezúplatné přemístění pohonných hmot ze
skladovací nádrže zpravidla do palivové nádrže
vozidla, bezúplatné dobíjení elektrického vozidla
elektřinou nebo bezúplatná výměna jeho baterie,“.
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Odůvodnění:
Uvedení do souladu s § 2 (nově) písm. f) zákona.
Doporučující připomínka:

Akceptováno

Připomínka k bodu 10, k ustanovení § 2 písm. k (dle našeho návrhu l)), bod 3

Navrhované ustanovení bylo ve smyslu připomínky upraveno.

Doporučujeme upravit následovně:
„3. prodeje elektřiny, pokud je jeho její prodejce
držitelem platné licence na obchod s elektřinou podle
energetického zákona“.
Odůvodnění:
Jedná se o opravu zjevně nesprávné formulace.
Doporučující připomínka:
Připomínka k bodu 11, k ustanovení § 2 písm. l) (dle našeho návrhu n))

Vysvětleno
Jedná se o transpoziční povinnost ze Směrnice.

Návrh zákona sice obsahuje definici veřejně přístupné
čerpací stanice, s tímto pojmem však dále (pomineme-li
povinnost provozovatele uvést, zda čerpací stanice je
veřejná či ne a že ministerstvo zveřejňuje seznam
veřejných čerpacích stanic) v podstatě nijak nepracuje.
Odůvodnění:
Dáváme ke zvážení, zda strukturu míst, kde je možné
„natankovat“ PHM, tedy veřejná čerpací stanice,
neveřejná čerpací stanice a provozní nádrž, nevyužít
obecně i pro stanovení stavebně-technických
podmínek, podmínek prodeje a výdeje a podmínek
evidence. Viz též připomínka k § 2 (nově) písm. e).
Doporučující připomínka:

Vysvětleno
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Stupeň závažnosti přestupku / správního deliktu řeší příslušný
věcný správní orgán v rámci správního řízení podle zásad
Připomínka k § 3 odst. 4
správního uvážení. Každé vydané správní rozhodnutí je řádně
Navrhujeme vložit nový novelizační bod, který zní uváženo a je možné se proti němu odvolat. Veškerá
takto:
pravomocná rozhodnutí zveřejňuje ČOI již podle stávající
„V § 3 odst. 4 se za slovo „monitorování“ vkládají právní úpravy.
slova „a hodnocení“.“
Odůvodnění:
Při zveřejňování výsledků kontrol ČOI jsou uváděny
pouze počty neshod v kvalitě bez ohledu na jejich
závažnost s poukazem na skutečnost, že legislativa
neumožňuje zveřejnit i hodnocení závažnosti odchylek.
Metodiku pro vyhodnocení závažnosti má ČOI
k dispozici.
Doporučující připomínka:

Akceptováno jinak

Připomínka k bodu 14, k ustanovení § 5 odst. 1

Ustanovení § 5 odst. 1 bylo na základě vypořádání zásadní
připomínky
k tomuto
ustanovení
s MMR
zcela
přeformulováno:

Upozorňujeme
zákonem.

možný

nesoulad

se

stavebním

§ 5 odst. 1 nově zní:
(1) Prodej nebo výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny,
je
povolen z čerpací stanice, která splňuje požadavky
V současnosti je vydáván kolaudační souhlas a v
5)
připravované novele je počítáno jak s kolaudačním stanovené zvláštními6) právními předpisy a českými
technickými normami a je užívána na základě rozhodnutí
souhlasem, tak rozhodnutím.
nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem.
Odůvodnění:

Doporučující připomínka:

Vysvětleno

Připomínka k bodu 19, k ustanovení § 5 odst. 2

Vzhledem k tomu, že na základě vypořádání připomínek došlo
k následující úpravě § 5 odst. 2, stala se uvedená připomínka
bezpředmětná:

Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně:

„V § 5 odst. 2 se slova „odstavců 1 až 3 se nevztahují“ (2) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují odstavce 1 se
nahrazují slovy „odstavce 1 se nevztahuje“ a slova „, na nevztahuje na prodej nebo výdej pohonných hmot do
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výdej pohonných hmot pouze pro vlastní potřebu podle
§ 2 písm. d) a na prodej nebo výdej stlačeného
zemního plynu“ se nahrazují slovy „a na výdej
pohonných hmot pouze pro vlastní potřebu podle § 2
písm. e)“.

palivové nádrže vozidla základní složky integrovaného
záchranného systému 10) a vozidla ozbrojených sil3), na výdej
pohonných hmot pouze pro vlastní potřebu podle § 2 písm. d)
a na prodej nebo výdej stlačeného zemního plynu.

Odůvodnění:
Odkaz na písm. e) je jednak nepřesný, neboť má
správně odkazovat na písm. f) - (dle našeho návrhu g)),
ale především není nutný, neboť dané ustanovení
odkazuje na písm. f) už jenom tím, že obsahuje
legislativní zkratku „výdej“.
Doporučující připomínka:

Akceptováno

Připomínka k bodům 26 – 35, k ustanovení § 6 odst.
Na základě vypořádání byl doplněn § 6 odst. 2 o nové
1–4
písmeno, které zní:
V návaznosti na výše uvedené připomínky dáváme ke
zvážení dotčené ustanovení upravit následovně:
„f) počet dobíjecích bodů na dobíjecí stanici,“
„§ 6
Evidence čerpacích a veřejně přístupných dobíjecích
stanic

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno g)

(1) Ministerstvo vede evidenci čerpacích a veřejně
přístupných dobíjecích stanic. Evidence čerpacích
a veřejně přístupných dobíjecích stanic je vedena v
elektronické podobě. Ministerstvo zveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup seznam čerpacích stanic,
na kterých se prodávají pohonné hmoty, a veřejně
přístupných čerpacích a veřejně přístupných dobíjecích
stanic, který obsahuje údaje uvedené v odstavci 2
písm. c) a d) c), e), a f) a g). Ostatní údaje z evidence
čerpacích a veřejně přístupných dobíjecích stanic jsou
neveřejné.
10)

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Do evidence čerpacích a veřejně přístupných
dobíjecích stanic se zapisují
a) údaje o vlastníku čerpací nebo veřejně přístupné
dobíjecí stanice a údaje o provozovateli čerpací nebo
veřejně přístupné dobíjecí stanice, není-li zároveň jejím
vlastníkem, a to
1.
u právnické osoby obchodní firma nebo název,
sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, u
zahraniční osoby také umístění organizační složky
podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
2.
u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě též
obchodní firma, datum narození, identifikační číslo
osoby, bylo-li přiděleno, adresa trvalého pobytu,
popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také
adresa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt
povolen, adresa hlášeného pobytu na území České
republiky nebo umístění organizační složky podniku na
území České republiky, pokud ji zřizuje,
b) typ nebo stručný popis čerpací nebo veřejně
přístupné dobíjecí stanice,
c) adresa čerpací nebo veřejně přístupné dobíjecí
stanice nebo, v případě, že to není možné, jiné údaje
určující polohu čerpací nebo veřejně přístupné dobíjecí
stanice,
d) údaj, zda je čerpací stanice veřejně přístupná nebo
nikoliv,
e) název pohonných hmot podle § 5 odst. 7 písm. a)
prodávaných na čerpací stanici,
d)f) datum uvedení čerpací nebo veřejně přístupné
dobíjecí stanice do provozu a datum ukončení provozu
čerpací nebo veřejně přístupné dobíjecí stanice.,
g) počet dobíjecích bodů v rámci dobíjecí stanice.
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(3) Vlastník čerpací stanice je povinen ministerstvu
a) před uvedením čerpací stanice do provozu oznámit
údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) e) a g),
b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení čerpací
stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací
stanice a každou změnu údaje podle odstavce 2 písm.
a) až c) e) a g).
(4) Vlastník veřejně přístupné dobíjecí stanice je
povinen ministerstvu
a) před uvedením veřejně přístupné dobíjecí stanice do
provozu oznámit údaje podle odstavce 2 písm. a) až c)
a g),
b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení veřejně
přístupné dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení
provozu veřejně přístupné dobíjecí stanice a každou
změnu údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a g).“
Odůvodnění:
Pro sledování a naplnění cílů Národního akčního plánu
čistá mobilita je klíčové sledovat počet dobíjecích bodů.
Je otázka, z jakých zdrojů bude ministerstvo tyto údaje
čerpat, aniž by zvyšovalo administrativní zátěž
podnikatelů.
Doporučující připomínka:
Vysvětleno
Připomínka k bodu 50, k ustanovení § 9 odst. 1
Dáváme ke zvážení text doplnit následovně:
„V § 9 odst. 1 písm. a) se za číslo „1“ vloží slova „a
3“, v písm. c) se za slovo „hmotu“ vloží slova „v
rozporu s § 5 odst. 8 nebo pohonnou hmotu“ a v
písm. d) se číslo „7“ nahrazuje číslem „5“.

Vzhledem k tomu, že nebylo věcně změněno - doplněno
ustanovení § 5 odst. 8 (vysvětleno), není možné ani upravit
ustanovení týkající se sankcí k nepřijatému návrhu na
doplnění výše uvedeného ustanovení.

Odůvodnění:
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S ohledem na požadavky kladené na právně perfektní
předpis by se jednalo o sankci za nově vkládaný zákaz
plnit na čerpací stanici automobilovou cisternu nebo
automobilový kontejner, pokud není k tomuto účelu
zkolaudovaná. Delikty podle § 9 odst. 1 písm. a) lze
postihnout sankcí do 20 mil. Kč. Osoba, která využívá
čerpací stanici jako plnící terminál pro automobilové
cisterny nebo automobilové kontejnery obchází
povinnosti distributora pohonných hmot a tím získává
mimo jiné i výhodu ve výši 20 mil. Kč, které neskládá
jako kauci distributora pohonných hmot na účet celního
úřadu ani nepředkládá celnímu úřadu ve formě
bankovní záruky. Výše pokuty by měla být v intencích
ostatních přestupků a spoluvytvářet srovnatelné
prostředí pro osoby, které využívají čerpací stanici jako
plnící terminál.
Doporučující připomínka:

Vysvětleno

Připomínka k ustanovení § 9 odst. 9
Dáváme ke zvážení vložit nový bod, který zní takto:
„V § 9 odst. 9 se za slovo „hmot“ vkládá čárka a
slova „provozovatel provozní nádrže umístěné
v provozu“.

Vzhledem k tomu, že nebylo věcně změněno - doplněno
ustanovení § 5a (vysvětleno), není možné ani upravit
ustanovení týkající se sankcí k nepřijatému návrhu na
doplnění výše uvedeného ustanovení.

Odůvodnění:
S ohledem na perfektnost právního předpisu by se
jednalo o sankci za nově vkládanou povinnost
provozovateli provozní nádrže nakupovat pohonné
hmoty výhradně od registrovaného distributora nebo
z čerpací stanice zapsané v evidenci čerpacích stanic.
Zásadní připomínka k zákonu č. 458/2000 Sb., o Akceptováno jinak / Vysvětleno
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých § 6q odst. 1 byl upraven následovně:
zákonů (energetický zákon):
„(1) Podmínky připojení dobíjecí stanice k elektrizační
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soustavě jsou stanoveny energetickým zákonem.“
Požadujeme jako součást novely zákona o pohonných
Na základě vypořádání byla doplněna důvodová zpráva o
hmotách doplnit věcně související novelu zákona č.
informaci, že obchod s elektřinou se řídí Energetickým
485/2000 Sb., energetický zákon, v následujícím bodě:
zákonem, který bude při nejbližší novele ve smyslu požadavku
„§ 3
upraven.
(4) Licence se nevyžaduje
a) na obchod, výrobu, distribuci a uskladňování
koksárenského plynu čistého, degazačního a
generátorového plynu, biometanu, propanu, butanu a
jejich směsí, pokud se nejedná o distribuci potrubními
systémy, k nimž je připojeno více než 50 odběrných
míst,
b) na výrobu tepelné energie určené pro jeden objekt
jednoho zákazníka,
c) na obchod s dobíjením elektřiny provozovatelem
dobíjecí stanice.“.
Odůvodnění:
Obchod s dobíjením elektřiny by měl fungovat jinak než
klasický obchod s elektřinou na základě licence na
obchod s elektřinou podle energetického zákona, jelikož
se jedná o zcela rozdílný princip obchodování, kdy
obchod s dobíjením elektřiny je dán jednorázovou
transakcí na dobíjecí stanici, nikoliv na stálém
dlouhodobém kontraktu na dodávku elektřiny do
odběrného místa přímo připojeného k distribuční nebo
přenosové soustavě.
Dodavatel pak jakožto obchodník na trhu s elektřinou
nebo výrobce elektřiny musí splňovat povinnosti dané
mu energetickým zákonem, především se jedná o
skutečnost, že musí být držitelem licence na
obchodování s elektrickou energií, případně licence na
výrobu elektrické energie. Pokud se jedná o
obchodníka nebo výrobce z jiného členského státu, tak
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může na území ČR podnikat v souladu s ustanovením §
7a energetického zákona, který stanovuje, že osoba,
která hodlá podnikat v energetických odvětvích na
území ČR, může takto učinit i na základě oprávnění k
podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro obchod
s plynem, uděleného příslušným orgánem jiného
členského státu Evropské unie, pokud předtím požádá
Energetický regulační úřad o uznání tohoto oprávnění.
Provozovatel dobíjecí stanice provozuje dobíjecí stanici
a poskytuje službu dobíjení, nikoliv klasický prodej
elektřiny, proto by měl být z působnosti energetického
zákona vyňat v oblasti povinnosti držitele licence na
obchod s elektřinou.
Správa státních
hmotných rezerv
(SSHR)
Úřad pro ochranu
osobních údajů
(ÚOOÚ)

Bez připomínek
Zásadní připomínka:

Částečně akceptováno / částečně akceptováno jinak

K důvodové zprávě nebo odůvodnění
Část G obecné části důvodové zprávy nebo
odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení
ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále
jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat.

Příslušné části důvodové zprávy byly ve smyslu uplatněné
připomínky upraveny.

Odůvodnění:
Zhodnocení, zda předloha není v rozporu s Úmluvou o
ochraně osob se zřetelem na automatizované
zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001
Sb. m. s.), do této části důvodové zprávy nebo
odůvodnění nepatří, neboť zhodnocení souladu
navrhované právní úpravy patří do jiné partie důvodové
zprávy – část F obecné části důvodové zprávy. V této
souvislosti je nezbytné upravit nesprávné tvrzení:
„Navrhovaná právní úprava se nedotýká mezinárodních
smluv o lidských právech a základních svobodách,
především Úmluvy o ochraně lidských práv a

Navrhovaný přístup MPO do příslušných registrů orgánů státní
správy (navrhovaný § 7a zákona o pohonných hmotách) byl
z návrhu zákona zcela vypuštěn.
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základních svobod, a dále judikatury, jež s ní souvisí.“
Zhodnocení, zda předloha není v rozporu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24.
října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů, patří do části zhodnocení souladu navrhované
právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními
zásadami práva Evropské unie.
Smyslem DPIA není vyhodnotit soulad se zákonem o
ochraně osobních údajů, neboť ten se rozumí sám
sebou. Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a
zamýšlená zpracování osobních údajů.
K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu
k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento
postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda
osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních
údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní
parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných
osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo
výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou
regulací a lhůty pro uchování osobních údajů.
Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující
zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba
jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření ×
zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr
(např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření
počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových
položek).
Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se
slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle
zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud
možno i vyhodnotí za použití běžně používaných
kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto
oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace
představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo
oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení
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takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na
soukromí se uvede jednak obecně používané označení
dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení
nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo
dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již
existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená
zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde
prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno
synergického efektu.
Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje
nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného
přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně
se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být
zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako
obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu
k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje,
stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány
podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a
parametry specifické pro upravované zpracování
osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která
zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak
i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů.
Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze
přímé projevy; popis se uvádí, i pokud navrhované
řešení zachovává již právně existující zpracování
osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních
údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve
zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky
pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se
popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí,
zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle
obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného
zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba
převzít.
Doporučující připomínka:
Akceptováno
K předkládací zprávě

Předkládací zpráva byla ve smyslu připomínky upravena.
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Za slova „Evropského parlamentu“ se vkládají slova „a
Rady“.
Odůvodnění:
Rada EU je jedním orgánů, bez nichž nelze směrnici
vydat.
Zásadní připomínka:
Akceptováno jinak
K jednotlivým ustanovením
Navrhovaný přístup MPO do příslušných registrů orgánů státní
V článku I bodu 43 se v § 7a odst. 2 písm. b) slova správy (navrhovaný § 7a zákona o pohonných hmotách) byl
„datum, místo a okres narození;“ zrušují.
z návrhu zákona zcela vypuštěn.

Svaz průmyslu a
dopravy České
republiky (SP ČR)

Odůvodnění:
Podle § 7a odst. 3 písm. c) se má poskytovat rodné
číslo. Poskytovat ještě datum, místo a okres narození je
přemíra identifikátorů, která vedle sebe neobstojí. Vždy
by se mělo přihlížet k principu přiměřenosti a
minimalisace zásahu do soukromí jednotlivce.
Důvodová zpráva k článku I bodu 43 zcela mlčí a nijak
rozsah požadovaných údajů neobjasňuje. Vzhledem
k nekvalitě DPIA není rozsah zpracovávaných osobních
údajů řešen ani v obecné části důvodové zprávy.
Zásadní připomínka:
Akceptováno jinak
Čl. I, bod 6. návrhu navrhujeme upravit následovně:
„V § 2 písm. e) se slova „stavba nebo zařízení, z něhož
se pohonná hmota“ nahrazují slovy „stavební dílo, které
vzniklo stavební nebo montážní technologií, nebo
výrobek plnící funkci stavby podle stavebního zákona,
které splňují požadavky stanovené zvláštními právními
předpisy5) a technickými normami upravujícími výstavbu
a provoz čerpacích stanic6), jejichž užívání bylo
povoleno kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním
souhlasem podle stavebního zákona a z nichž se
pohonná hmota, s výjimkou elektřiny,“ a slova „čerpací
stanicí není stavba nebo zařízení, které je provozní
nádrží umístěnou v provozu, pokud se pohonné hmoty

Ustanovení § 2 písm. e) bylo (na základě vypořádání s MMR)
upraveno následovně (tj. ponecháno v původním znění, pouze
s doplněním „s výjimkou elektřiny“):
d) e) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „čerpací
stanice") stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota,
s výjimkou elektřiny, prodává nebo prodává a vydává
zpravidla do palivové nádrže vozidla; čerpací stanicí není
stavba nebo zařízení, které je provozní nádrží umístěnou
v provozu, pokud z něhož se pohonné hmoty vydávají pouze
pro vlastní potřebu,
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vydávají pouze pro vlastní potřebu“ se vypouští „stavba
nebo zařízení, které je“ se nahrazují slovy „stavební
dílo, které vzniklo stavební nebo montážní technologií,
nebo výrobek plnící funkci stavby, které jsou“.“
Nové znění § 2 písm. e):
„e) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „čerpací
stanice") stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná
hmota stavební dílo, které vzniklo stavební nebo
montážní technologií, nebo výrobek plnící funkci
stavby podle stavebního zákona, které splňují
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy5) a
technickými normami upravujícími výstavbu a provoz
čerpacích stanic6), jejichž užívání bylo povoleno
kolaudačním
rozhodnutím
nebo
kolaudačním
souhlasem podle stavebního zákona a z nichž se
pohonná hmota, s výjimkou elektřiny, prodává nebo
vydává zpravidla do palivové nádrže vozidla,“
Odůvodnění:
Považujeme za důležité, aby již definičně byly
z množiny „čerpacích stanic“ vyloučeny ty stavby a
výrobky plnící funkci stavby, které nesplňují obecně
závazné předpisy a technické normy, upravující
výstavbu a provoz čerpacích stanic a které nejsou
k takovému využití zkolaudovány. Další ustanovení
zákona pak zakazují prodej a výdej ze staveb nebo
výrobků plnících funkci stavby, které nejsou čerpací
stanicí a logicky tak povolují prodej pouze tam, kde jsou
splněny podmínky pro bezpečný provoz.
Definice čerpací stanice ve vazbě na podmínky prodeje
a výdeje pohonných hmot je nepřehledná a zmatečná.
Dle stávající úpravy tak existují v podstatě tři druhy
„zařízení“ pro prodej nebo výdej pohonných hmot:
Čerpací stanice PHM jako stavební dílo, které vzniklo
stavební nebo montážní technologií, nebo výrobek
plnící funkci stavby podle stavebního zákona, které
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musí vyhovovat zvláštním právním předpisům a
technickým normám a její provoz byl povolen
kolaudačním rozhodnutím. Sloužící k prodeji nebo
výdeji PHM zpravidla do palivové nádrže vozidla.
Pravděpodobně by se obecně mělo jednat o veřejnou
čerpací stanici.
Blíže nedefinované zařízení na prodej nebo výdej
pohonných hmot do palivové nádrže vozidla základní
složky integrovaného záchranného systému a vozidla
ozbrojených sil. Toto zařízení NEMUSÍ být stavebním
dílem, které vzniklo stavební nebo montážní technologií
ani výrobkem plnícím funkci stavby, NEMUSÍ splňovat
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy a
českými technickými normami a její provoz NEMUSÍ být
povolen kolaudačním rozhodnutím podle stavebního
zákona. Nabízí se otázka co toto zařízení vlastně je a
zda pro něj existují nebo by měly existovat nějaké
požadavky, resp. jaký je důvod pro neplnění některých
požadavků. Pravděpodobně by se obecně mělo jednat
o neveřejnou čerpací stanici s evidencí či bez evidence,
popř. o provozní nádrž. Do této skupiny by patrně měly
patřit i kategorie čerpacích stanic, sloužících pouze pro
prodej pohonných hmot pro pohon vozidel určených k
plnění úkolů zpravodajských služeb4).
Provozní nádrž umístěnou v provozu jako stavební dílo,
které vzniklo stavební nebo montážní technologií, nebo
výrobek plnící funkci stavby, které NEMUSÍ vyhovovat
zvláštním právním předpisům a technickým normám a
její provoz NEMUSÍ být povolen kolaudačním
rozhodnutím. Sloužící k výdeji PHM pouze pro vlastní
potřebu.
Návrh zjednodušuje popis podmínek pro čerpací
stanice a prodej a výdej pohonných hmot samostatnou
definicí provozní nádrže v novém písm. f) v § 2. Viz též
návrh na nové písmeno v § 2, připomínka k § 5 odst. 1
a 2 zákona.
Zásadní připomínka:
Částečně akceptováno jinak / částečně vysvětleno
Stránka 89 (celkem 116)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9KGANBS)

Čl. I, bod 8. návrhu navrhujeme upravit následně:
„V § 2 písm. g) se za slovo „stanice“ vkládají slova
„nebo provozovatelem provozní nádrže umístěné
v provozu“, za slovo „prodávaných“ se vkládají slova
„nebo vydávaných“, za slovo „stanici“ se vkládají slova
„nebo vydávaných z provozní nádrže umístěné
v provozu“ a za slova „vlastník čerpací stanice“
se vkládají slova „nebo provozovatel provozní nádrže
umístěné v provozu“.“
Nové znění § 2 písm. g):
„g)
provozovatelem
čerpací
stanice
nebo
provozovatelem provozní nádrže umístěné v provozu
osoba, která je vlastníkem pohonných hmot
prodávaných nebo vydávaných na čerpací stanici
nebo vydávaných z provozní nádrže umístěné
v provozu; pokud vlastník čerpací stanice nebo
provozovatel provozní nádrže umístěné v provozu
neprokáže, kdo je vlastníkem pohonných hmot
prodávaných nebo vydávaných na čerpací stanici
nebo vydávaných z provozní nádrže umístěné
v provozu, má se za to, že provozovatelem čerpací
stanice nebo provozovatelem provozní nádrže
umístěné v provozu je její vlastník,“
Odůvodnění:
Zavedení definice provozovatele provozní nádrže je
důležité proto, aby i jemu mohla být v § 5a uložena
povinnost nakupovat pohonné hmoty pouze od
distributora pohonných hmot.

Nově byl upraven § 2 písm. e) následovně:
„e) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „čerpací
stanice") stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota,
s výjimkou elektřiny, prodává nebo prodává a vydává
zpravidla do palivové nádrže vozidla; čerpací stanicí není
stavba nebo zařízení, které je provozní nádrží umístěnou
v provozu, pokud z něhož se pohonné hmoty vydávají pouze
pro vlastní potřebu,“
Zákon o pohonných hmotách provozní nádrže neřeší.
Co se týká požadavku, aby provozovatelům byla uložena
povinnost nakupovat pohonné hmoty pouze od distributora
PH, bylo upraveno znění § 5a, kde v odst. 2 je obecně
stanoven zákaz nákupu pohonných hmot od jiných osob, než
zde uvedených:
„§ 5a
(1) Distributor pohonných hmot a provozovatel
čerpací stanice je povinen na území České republiky
nakupovat pohonné hmoty pouze
a) od osoby registrované jako distributor pohonných
hmot,
b) od osoby, která je držitelem platné licence na obchod
s plynem podle energetického zákona v případě nákupu
stlačeného zemního plynu, nebo
c) z čerpací stanice zapsané v evidenci čerpacích stanic.
(2) Nákup pohonných hmot, s výjimkou elektřiny a
plynu, od osoby jiné než osoby registrované jako
distributor pohonných hmot nebo z čerpací stanice
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zapsané v evidenci čerpacích stanic se zakazuje.“
Zásadní připomínka:

Vysvětleno:

Čl. I, bod 9. návrhu navrhujeme upravit následovně:
„V § 2 písm. k) se na konci textu bodu 1 doplňují slova
„, pokud se nejedná o prodej pohonných hmot plněných
do automobilové cisterny nebo automobilového
kontejneru, nebo dobíjecí stanice“.“

Uvedený požadavek jde nad rámec transpozice i nad rámec
předmětu návrhu zákona.
Pokud je pohonná hmota prodána z čerpací stanice, tj.
pohonná hmota je prodána přes stanovené měřidlo a pistoli
výdejního stojanu a přes pokladní systém čerpací stanice, jde
o prodej z čerpací stanice a není možné pouze na základě
Nové znění § 2 písm. k) bodu 1:
prodaného objemu pohonných hmot stanovit výjimku, že jde
„k) distributorem pohonných hmot osoba, která prodává v tomto případě o distribuci pohonných hmot.
nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území Při prodeji z čerpací také již nedochází k únikům na spotřební
dani.
České republiky, s výjimkou
Pokud se jedná o opatření před úniky na DPH, mělo by toto
1. prodeje pohonných hmot z čerpací stanice, pokud se být předmětem daňových zákonů.
nejedná o prodej pohonných hmot plněných do
automobilové cisterny nebo automobilového kontejneru,
nebo dobíjecí stanice,“
Odůvodnění:
Pokud jsou prodávané pohonné hmoty plněny do
automobilové cisterny nebo automobilového kontejneru,
nejedná se již o maloobchodní prodej a obchodník by
měl podnikat za stejných podmínek, jako jeho
konkurence (distributoři pohonných hmot), tudíž by
prodej za těchto podmínek, resp. jeho prodávající
neměl být vyloučen z definice distributora.
Zásadní připomínka:
Vysvětleno:
Čl. I, bod 10. návrhu navrhujeme upravit následovně:
„V § 2 písm. k) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se body 3 a 4 až 5, které znějí:
„3. prodeje elektřiny, pokud je jeho prodejce držitelem
platné licence na obchod s elektřinou podle
energetického zákona,
4. prodeje pohonných hmot, pokud je jejich prodejce

Uvedená připomínka je nad rámec připravované úpravy
zákona o pohonných hmotách. Předmětem navrhované
úpravy nebude zakotvení oblasti plnění automobilových
cisteren nebo automobilového kontejneru.
Pokud je pohonná hmota prodána z čerpací stanice, tj.
pohonná hmota je prodána přes stanovené měřidlo a pistoli
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vydavatelem palivové karty a pohonné hmoty byly
nakoupeny z čerpací stanice prostřednictvím jím
vydané palivové karty; to se netýká pohonných hmot,
které byly z čerpací stanice plněny do automobilové
cisterny nebo automobilového kontejneru,
5. prodeje pohonných hmot zaměstnavatelem výhradně
za nákupní cenu pohonných hmot jeho zaměstnancům
v souvislosti s provozem osobních vozidel pro osobní
potřebu zaměstnanců dle zákona o daních z příjmů“,“

výdejního stojanu a přes pokladní systém čerpací stanice, jde
o prodej z čerpací stanice. Při prodeji z čerpací také již
nedochází k únikům na spotřební dani.
Pokud se jedná o opatření před úniky na DPH, mělo by toto
být předmětem daňových zákonů.

Odůvodnění:
Pokud jsou prodávané pohonné hmoty plněny do
automobilové cisterny nebo automobilového kontejneru,
nejedná se již o maloobchodní prodej a obchodník by
měl podnikat za stejných podmínek, jako jeho
konkurence (distributoři pohonných hmot), tudíž neměl
by být vyloučen z definice distributora.
Prodej
pohonných
hmot
zaměstnavatelem
zaměstnancům by měl být z definice distributora
vyloučen, neboť není prostředkem k daňovým únikům,
vynětí nezpůsobuje nerovnováhu na trhu a jeho
regulace nebyla úmyslem zákonodárce.
Zásadní připomínka:
Akceptováno
Ve smyslu připomínky bylo upraveno.
Čl. I, bod 11. návrhu navrhujeme upravit následovně:
„V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a
doplňují se písmena l) až q), která znějí:
„l) veřejně přístupnou čerpací stanicí čerpací
stanice na dodávku pohonných hmot, která
uživatelům poskytuje nediskriminační přístup v celé
Evropské unii; nediskriminační přístup může
zahrnovat různé podmínky ověření, použití a
platby“,“
Odůvodnění:
Navrhovaná definice podstatně zužuje definici veřejně
přístupné čerpací stanice oproti definici vymezené
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směrnicí 2014/94/EU. V případě provozu dobíjecích
stanic je navržené doplnění eliminující zúžení definice
zvláště důležité.
Zásadní připomínka:
Akceptováno jinak
V čl. I, bod 11. návrhu navrhujeme § 2 písm. m) upravit
a přidat nové písm.:
„m) dobíjecím bodem dobíjecí stanicí
rozhraní schopné dobíjet v určitém okamžiku jedno
elektrické vozidlo nebo u něhož je možno provést
výměnu baterie v určitém okamžiku u jednoho
elektrického vozidla,
n) dobíjecí stanicí jeden nebo více dobíjecích
bodů,
Dosavadní písmena n) až q) se označují jako písmena
o) až r)“

Ustanovení § 2 písm. m) bylo upraveno následovně:
m) dobíjecí stanicí rozhraní schopné dobíjet v určitém
okamžiku jedno nebo více elektrických vozidel nebo u něhož
je možno provést výměnu baterie v určitém okamžiku u
jednoho nebo u více elektrických vozidel,

Odůvodnění:
Návrh definice pojmu v předložené novele zákona
bohužel kopíruje chybný překlad směrnice do českého
jazyka, který smísil pojmy „dobíjecí bod“ (rozhraní,
schopné dobíjet v určitém okamžiku jedno elektrické
vozidlo) a „dobíjecí stanice“, která může obsahovat více
(typicky 2) nezávislých dobíjecích bodů. Novelou
navržené vymezení pojmu neodpovídá rovněž přístupu
k dobíjecím bodům a stanicím v rámci Národního
akčního plánu čistá mobilita a zásadně by představoval
problém při plnění/sledování nastavených cílů v rámci
tohoto akčního plánu. Požadujeme zavést do návrhu
zákona definici dobíjecího bodu v souladu se směrnicí
2014/94/EU v anglickém znění a dále upravit již
navrženou definici dobíjecí stanice.
Zásadní připomínka:
Akceptováno
V čl. I, bod 11. návrhu navrhujeme § 2 písm. q) (dle Ve smyslu připomínky bylo upraveno.
nového pořádku) upravit následovně:
„pq) veřejně přístupnou dobíjecí stanicí
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dobíjecí stanice na dodávku elektřiny, která
uživatelům poskytuje nediskriminační přístup v celé
Evropské unii; nediskriminační přístup může
zahrnovat různé podmínky ověření, použití a
platby,“
Odůvodnění:
Navrhovaná definice podstatně zužuje definici veřejně
přístupné čerpací stanice oproti definici vymezené
směrnicí 2014/94/EU. V případě provozu dobíjecích
stanic je navržené doplnění eliminující zúžení definice
zvláště důležité.
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
V čl. I, bod 11. návrhu navrhujeme za § 2 písm. r) vložit
nové písm. s) v následujícím znění (zakotvení definice
vydavatele palivové karty):
„s) vydavatelem palivové karty prodejce
pohonných hmot, který realizuje prodej pohonných
hmot výlučně prostřednictvím stojanu čerpací stanice,
při kterém vlastnické právo k pohonným hmotám
přechází z vlastníka pohonných hmot na vydavatele
palivové karty a následně na držitele palivové karty, a to
okamžikem fyzického výdeje ze stojanu čerpací
stanice.“

Není zapotřebí definovat, již vyplývá z navrhovaného
doplňovaného bodu 4 do §2 písm. k)
Navrhované rozšíření definice by naopak přineslo nejasný
výklad výše uvedeného zákonného ustanovení. Podotýkáme
rovněž, že navrhované okamžiky přechodu vlastnického práva
jsou neurčité a zmatečné.

Odůvodnění:
Navrhované ustanovení reaguje na nové ustanovení §
2 písm. k) bod 4, ve kterém je výslovně uvedeno, že
prodej pohonných hmot prostřednictvím palivových
karet není distribucí pohonných hmot. Aby mohlo být
dané ustanovení řádně aplikováno, je třeba definovat,
kdo je vydavatelem palivové karty, resp. jaký způsob
prodeje lze považovat za prodej pohonných hmot
prostřednictvím palivové karty.
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
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V čl. I, bod 11. návrhu navrhujeme za § 2 písm. s) vložit Není třeba definovat, zákon provozní nádrže neřeší.
nové písm. t) v následujícím znění (definice palivové
nádrže):
„t) provozní nádrží stavební dílo, které vzniklo
stavební nebo montážní technologií, nebo výrobek
plnící funkci stavby, které je umístěné v provozu a
pohonné hmoty jsou z ní vydávány pouze pro vlastní
potřebu jejich vlastníka, zpravidla do palivové nádrže
vozidla, provozní nádrž není čerpací stanicí,“
Odůvodnění:
Stávající úprava je nesrozumitelná, navíc definice
„vlastní potřeby“ je definice v kruhu (§ 5 odst. 2
odkazuje na § 2 (nově) písm. e), kde je definováno, co
není čerpací stanicí. Zpřesňuje vlastní potřebu na
vlastníka PHM. Viz též připomínka k § 2 (nově) písm. e)
a k § 5 odst. 1 a 2 zákona.
Zásadní připomínka:
Akceptováno jinak
K čl. I, body 15. a 17. návrhu navrhujeme učinit tyto
úpravy:
„V § 5 odst. 1 se čárka nahrazuje tečkou a slovo „která“
a písm. a) a b) se zrušují. se slovo „stavbou“ nahrazuje
slovy „stavebním dílem, které vzniklo stavební nebo
montážní technologií“.“
Bod 17. je vypuštěn. Ostatní body se přečíslovávají.

Ustanovení § 5 odst. 1 bylo na základě vypořádání zásadní
připomínky
k tomuto
ustanovení
s MMR
zcela
přeformulováno:

§ 5 odst. 1 nově zní:
„(1) Prodej nebo výdej pohonných hmot, s výjimkou
elektřiny, je povolen z čerpací stanice, která splňuje
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy5) a
českými technickými normami6) a je užívána na základě
Odůvodnění:
V důsledku změny definice pojmu „čerpací stanice“ rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním
provedené v § 2 písm. e) je ustanovení § 5 odst. 1 zákonem.“
písm. a) nadbytečné
Pozn,:
Z legislativního hlediska by však v § 5 měly být zachovány
podmínky pro čerpací stanice (§ 2 je pouze definiční a
nezakládá povinnost dodržování podmínek; na § 5 rovněž
navazují i sankce)
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Zásadní připomínka:

Vysvětleno

K čl. I, bod 19. (dle původního číslování) návrhu
navrhujeme učinit tyto úpravy:
„V § 5 odst. 2 se slova „odstavců 1 až 3 se nevztahují“
nahrazují slovy „odstavce 1 se nevztahuje“ a slova „, na
výdej pohonných hmot pouze pro vlastní potřebu podle
§ 2 písm. d) a na prodej nebo výdej stlačeného
zemního plynu“ se nahrazují slovy „a na výdej
pohonných hmot z provozní nádrže pouze pro vlastní
potřebu podle § 2 písm. e)“.

V souvislosti s úpravou definice § 2 písm. e) obsahující
definici čerpací stanice, kde byla zcela vypuštěna slova
„provozní nádrž umístěná v provozu“, již není zapotřebí řešit
výdej z provozní nádrže v daném ustanovení.

Nové znění § 5 odst. 2:
„(4)(2) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují
odstavce 1 se nevztahuje na prodej nebo výdej
pohonných hmot do palivové nádrže vozidla základní
složky integrovaného záchranného systému10) a vozidla
ozbrojených sil3), na výdej pohonných hmot pouze pro
vlastní potřebu podle § 2 písm. d) a na prodej nebo
výdej stlačeného zemního plynu a na výdej
pohonných hmot z provozní nádrže pouze pro
vlastní potřebu podle § 2 písm. e).“
10)

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Odůvodnění:
Viz připomínka k § 2 (nově) písm. e) a písmenu t).
Zásadní připomínka:

Vysvětleno

K čl. I, se navrhuje vložit nový bod
Uvedený požadavek jde nad rámec transpozice i nad rámec
„V § 5 odst. 3 se na začátek věty vkládají slova „Plnění předmětu návrhu zákona.
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automobilové cisterny nebo automobilového kontejneru
je, s výjimkou technologicky nezbytných případů,
zakázáno, pokud stavba nesplňuje požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy5) a technickými
normami upravujícími plnění a stáčení cisternových
vozidel a cisternových kontejnerůx), a užívání stavby
nebylo pro tento účel povoleno kolaudačním
rozhodnutím; na“, slovo „Na“ se zrušuje a na konec věty
se vkládají slova „, které slouží výhradně pro pohon
těchto motorových vozidel.“
Vkládá se nová poznámka pod čarou s textem
…………………………….
_____________________________

Pokud je pohonná hmota prodána z čerpací stanice, tj.
pohonná hmota je prodána přes stanovené měřidlo a pistoli
výdejního stojanu a přes pokladní systém čerpací stanice, jde
o prodej z čerpací stanice a není možné pouze na základě
prodaného objemu pohonných hmot stanovit výjimku, že jde
v tomto případě o distribuci pohonných hmot.
Při prodeji z čerpací také již nedochází k únikům na spotřební
dani.

10)

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

ČSN 65 0202 Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

„x)

Nové znění § 5 odst. 3:
„(5)(3)
Plnění
automobilové
cisterny
nebo
automobilového kontejneru je, s výjimkou technologicky
nezbytných případů, zakázáno, pokud stavba nesplňuje
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy5) a
technickými normami upravujícími plnění a stáčení
cisternových vozidel a cisternových kontejnerůx), a
užívání stavby nebylo pro tento účel povoleno
kolaudačním rozhodnutím; na čerpací stanici je
zakázáno
plnění
mobilních
tlakových
nádob
zkapalněnými ropnými plyny, s výjimkou čerpání
zkapalněných ropných plynů do pevně zabudovaných
palivových nádrží motorových vozidel, které slouží
výhradně pro pohon těchto motorových vozidel.“
Odůvodnění:
Zákon by měl výslovně povolit výdej pohonných hmot
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do automobilových cisteren a automobilových
kontejnerů pouze na místech k tomu určených a
zkolaudovaných. ČSN 65 0202 pak konkrétně upravuje
technické podmínky pro plnicí a stáčecí stanoviště.
Upřesnění polohy palivové nádrže
Navrhovaná úprava upřesňuje, že na čerpacích
stanicích je možné plnit zkapalněnými ropnými plyny
výhradně takové nádrže motorových vozidel, které
slouží přímo jako palivové nádrže daného motorového
vozidla, a nikoli coby nádrže pro jiný účel, např. převoz
tohoto paliva, a to i přesto, že i taková palivová nádrž
může být ve vozidle pevně zabudovaná.
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
V čl. I, bod 22. návrhu navrhujeme učinit následující
úpravy:
„V § 5 odst. 7 se na konci písmene b) doplňujíe body 4
a 5, kteréý znějí:
„4. o ceně na čerpací stanici prodávaného stlačeného
nebo zkapalněného zemního plynu nebo vodíku;,
přepočtené na ekvivalent jednoho litru motorového
benzinu, pokud jsou na čerpací stanici prodávány také
motorový benzín nebo motorová nafta, je provozovatel
čerpací stanice povinen zajistit porovnání jejich ceny
s cenou na čerpací stanici prodávaného stlačeného
nebo zkapalněného zemního plynu nebo vodíku.
Způsob propočtu stanoví prováděcí právní předpis,

Jedná se o transpoziční body, které by měly být zachovány.

Vzhledem k tomu, že ještě neexistuje jednotná metodika bylo
řešeno v RIA, kde je uvedeno, že Ministerstvo průmyslu a
obchodu zveřejní na svých webových stránkách tabulku
obsahující koeficienty na přepočty energetických obsahů
jednotlivých pohonných hmot, což bude sloužit jako podklad
pro provozovatele při stanovování srovnání prodávaných
alternativních pohonných hmot vzhledem k fosilním pohonným
hmotám.
Rovněž i do bodu 5 jsou převzaty povinnosti vyplývajících ze
Směrnice čl. 7 bodu 1. Směrnice dále uvádí, že je nutné třeba
poskytnout uživatelům vozidel jasné a snadno srozumitelné
informace o palivech dostupných na plnicích stanicích a o
5. o kompatibilitě prodávaných nebo vydávaných kompatibilitě jejich vozidla s různými palivy nebo dobíjecími
pohonných hmot s vozidlem nebo zvláštním vozidlem, stanicemi na trhu Unie.
pokud řidič vozidla nebo zvláštního vozidla poskytne
provozovateli čerpací stanice nezbytné informace o Na základě vypořádání uvedené připomínky byl § 5 odst. 7
schválené pohonné hmotě, uvedené v technickém písm. b) bod 5 upraven následovně:
průkazu vozidla,“.“
„5. o kompatibilitě prodávaných nebo vydávaných
pohonných hmot s vozidlem nebo zvláštním
Odůvodnění k bodu 4:
vozidlem,“
Návrh na změnu daného ustanovení upřesňuje
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povinnost zpřístupnit informace o porovnání cen pouze
na těch čerpacích stanicích, kde jsou vedle sebe
prodávány „klasická“ a alternatívní paliva. Dále návrh
předjímá vydání jednotné metodiky pro porovnání cen
ministerstvem, neboť jen tak lze naplnit úmysl směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 2014/94/EU, o
zavádění infrastruktury pro alternativní paliva,
deklarovaný v odst. 51 preambule ve spojení s čl. 7
odst. 3. Směrnice navíc i počítá se stanovením způsobu
jednotného v celé Unii. K tomu je třeba upravit
zmocňovací ustanovení v § 11.
Odůvodnění k bodu 5:
Nesouhlasíme s vložením povinnosti dle bodu 5.
Navrhované ustanovení bodu 5 je nadbytečné,
zatěžující a nad rámec směrnice. Požadavek směrnice
je zcela vyřešen již novelizovaným ustanovením § 5
odst. 7 písm. a) zákona. Směrnice č. 2014/94/EU v čl. 7
odst. 1 a 2 písm. a) a b) pouze ukládá výrobcům
vozidel, aby vozidla, víčka jejich palivových nádrží a
příručky k vozidlům označovali normou pro paliva a
jejich grafickým vyjádřením a prodejcům pohonných
hmot, aby stejnými symboly označili výdejní stojan a
výdejní pistoli. Informovanost řidiče je tak zajištěna
jednotnou a srozumitelnou informací, která je shodně
vyjádřena na vozidle i na výdejním stojanu. Další formy
a rozsah informačního servisu nad rámec směrnice by
měl být ponechán na zvážení každého ze subjektů,
které v tomto segmentu podnikají. Zejména u zákazníků
– cizinců se jeví splnění uvedeného požadavku jinou
formou než navrhovanou v § 5 odst. 7 písm. a) jako
značně problematické a u cizinců ze států, které
nepoužívají evropské normy, prakticky nemožné.
Oborové organizace provedly vlastní šetření v této věci
u sesterských organizací v SRN, Rakousku a
Slovensku. V těchto zemích neuvažují o dalších
formách transpozice (odlišných od požadavků normy).
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Zásadní připomínka:
V čl. I, bod 22. návrhu navrhujeme učinit následující
úpravy (vztahuje se i na znění účinné od 1. 1. 2019):
„V § 5 odst. 7 se v písm. d) slovo „zajistit“ nahrazuje
slovem „zpřístupnit“, slova „označení příslušného
výdejního stojanu údajem“ se vypouští a na konec
písm. d) se doplňuje slovo „a“, na konci textu písmene
e) se čárka a slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno f)
se zrušuje.

Vysvětleno
Uvedené stávající ustanovení § 5 odst. 7 (dříve 9) písm. d)
nebylo návrhem zákona, kterým se mění zákon o PH,
měněno. Jedná o transpoziční ustanovení Směrnice
2009/30/ES, které je součástí zákona o pohonných hmotách
od r. 2011.

Nové znění písm. d):
„d) zajistit zpřístupnit na čerpací stanici, na které je
prodáván nebo vydáván motorový benzin s obsahem
ethanolu od 5 do 10 procent objemových, informace
označení příslušného výdejního stojanu údajem
o obsahu ethanolu v motorovém benzinu, a“
Odůvodnění:
Současné znění daného ustanovení klade na
provozovatele čerpacích stanic přísnější požadavky,
než které vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu
a Rady č. 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty,
neboť dle této směrnice není třeba informace umisťovat
přímo na výdejním stojanu, ale postačí dostatečná
přístupnost těchto informací. Dle navrhované úpravy
tohoto ustanovení by měli spotřebitelé stejný přístup
k této informaci jako v případě informací o jakosti
prodávaných pohonných hmot, jejich kompatibilitě
s vozidlem apod. dle § 5 odst. 7 písm. b).
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
K čl. I, se navrhuje vložit nový bod:
„24. V § 5 se vkládá nový odstavec 8, který zní:
„V jedné nádrži nebo v jedné fyzicky oddělené části
nádrže čerpací stanice mohou být skladovány pohonné
hmoty pouze ve vlastnictví jednoho vlastníka.
Z výdejního stojanu čerpací stanice mohou být

Uvedená připomínka je nad rámec připravované úpravy
zákona o pohonných hmotách, navíc uvedený požadavek
oddělené evidence PH různých vlastníků
je technicky
neřešitelný.
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současně čerpány pohonné hmoty pouze jednoho
vlastníka. Jsou-li na čerpací stanici prodávány pohonné
hmoty různých vlastníků, je provozovatel čerpací
stanice povinen vést evidenci dle odst. 7 písm. c)
odděleně také podle jednotlivých vlastníků.““
Odůvodnění:
Přetrvává praxe, kdy v jedné nádrži čerpací stanice jsou
společně skladovány a následně prodávány pohonné
hmoty více vlastníků. Za této situace je problematické
určit, kdo je vlastně provozovatelem čerpací stanice
odpovědným za plnění uložených povinností a kdo je
povinen k dani. Dochází tak k daňovým únikům a
obcházení povinností v oblasti distribuce pohonných
hmot. Uvedeným doplněním by mělo dojít buď k rozkrytí
vlastníků, nebo v kombinaci s provedením ostatních
opatření spíše k potlačení uvedeného nešvaru
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
K čl. I, bod 24. návrhu se navrhuje následující úprava:
„V § 5a se slova „Distributor pohonných hmot a
provozovatel čerpací stanice je povinen“ nahrazují slovy
„Distributor pohonných hmot, provozovatel čerpací
stanice a provozovatel provozní nádrže umístěné
v provozu je oprávněn“, v písm. b) se slova „na čerpací
stanici“ nahrazují slovy „z čerpací stanice“ a na konci
věty se tečka nahrazuje čárkou a vkládají se slova
„s výjimkou pohonných hmot plněných do automobilové
cisterny nebo automobilového kontejneru“.“

Uvedená připomínka je nad rámec připravované úpravy
zákona o pohonných hmotách.
Vzhledem k tomu, že není definován provozovatel provozní
nádrže, není možné mu ukládat ani povinnosti. Navíc pohonná
hmota u provozovatele provozní nádrže umístěné v provozu
již dále nemění svého majitele, tudíž nehrozí daňové úniky.
Není možné stanovit, že prodej z čerpací stanice při velkých
objemech pohonných hmot není prodejem z čerpací stanice,
když je prodej uskutečněn přes pistoli výdejního stojanu, přes
stanovená měřidla a pokladní systém čerpací stanice.

Nové znění § 5a:
„Distributor pohonných hmot, provozovatel čerpací
stanice a provozovatel provozní nádrže umístěné
v provozu je oprávněn Distributor pohonných hmot a
provozovatel čerpací stanice je povinen na území
České republiky nakupovat pohonné hmoty pouze
a) od osoby registrované jako distributor pohonných
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hmot, neb
b) na čerpací stanici z čerpací stanice zapsané v
evidenci čerpacích stanic, s výjimkou pohonných hmot
plněných
do
automobilové
cisterny
nebo
automobilového kontejneru.“
Odůvodnění:
V současné době je výjimka pro čerpací stanice
z povinnosti registrovat se jako distributor pohonných
hmot se všemi důsledky zneužívána k obcházení
povinností distributora. Čerpací stanice plnící pohonné
hmoty
do
automobilových
cisteren
nebo
automobilových kontejnerů by měly být ve stejném
postavení jako ostatní výdejní lávky a splňovat nejen
technické podmínky dle ČSN 65 02 02, ale i ostatní
zákonné podmínky upravující tuto oblast. Stávající
znění tak zakládá nerovnost na trhu, kdy část účastníků
trhu není zatížena 20 mil. kaucí a dalšími povinnostmi a
část ano. Výjimka v § 5a je pro uvedené situace
neodůvodnitelná.
Zásadní připomínka:
Akceptováno
Připomínka k čl. I, bodům 25. - 35. (§ 6)
V návaznosti na připomínku č. 3
následující úpravy v § 6 odst. 1 až 4:

Na základě vypořádání byl doplněn § 6 odst. 2 o nové
požadujeme písmeno, které zní:

„§ 6
Evidence čerpacích a veřejně přístupných
dobíjecích stanic

„f) počet dobíjecích bodů na dobíjecí stanici,“
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno g)

(1) Ministerstvo vede evidenci čerpacích a veřejně
přístupných dobíjecích stanic. Evidence čerpacích
a veřejně přístupných dobíjecích stanic je vedena v
elektronické podobě. Ministerstvo zveřejňuje způsobem
umožňujícím dálkový přístup seznam čerpacích stanic,
na kterých se prodávají pohonné hmoty, a veřejně
přístupných čerpacích a veřejně přístupných
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dobíjecích stanic, který obsahuje údaje uvedené v
odstavci 2 písm. c) a d) c), e), a f) a g). Ostatní údaje z
evidence čerpacích a veřejně přístupných dobíjecích
stanic jsou neveřejné.
(2) Do evidence čerpacích a veřejně přístupných
dobíjecích stanic se zapisují
a) údaje o vlastníku čerpací nebo veřejně přístupné
dobíjecí stanice a údaje o provozovateli čerpací nebo
veřejně přístupné dobíjecí stanice, není-li zároveň
jejím vlastníkem, a to
1. u právnické osoby obchodní firma nebo název,
sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, u
zahraniční osoby také umístění organizační složky
podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
2. u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě též
obchodní firma, datum narození, identifikační číslo
osoby, bylo-li přiděleno, adresa trvalého pobytu,
popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také
adresa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt
povolen, adresa hlášeného pobytu na území České
republiky nebo umístění organizační složky podniku na
území České republiky, pokud ji zřizuje,
b) typ nebo stručný popis čerpací nebo veřejně
přístupné dobíjecí stanice,
c) adresa čerpací nebo veřejně přístupné dobíjecí
stanice nebo, v případě, že to není možné, jiné údaje
určující polohu čerpací nebo veřejně přístupné
dobíjecí stanice,
d) údaj, zda je čerpací stanice veřejně přístupná
nebo nikoliv,
e) název pohonných hmot podle § 5 odst. 7 písm. a)
prodávaných na čerpací stanici,
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d)f) datum uvedení čerpací nebo veřejně přístupné
dobíjecí stanice do provozu a datum ukončení provozu
čerpací nebo veřejně přístupné dobíjecí stanice.,
g) počet dobíjecích bodů v rámci čerpací stanice.
(3) Vlastník čerpací stanice je povinen ministerstvu
a) před uvedením čerpací stanice do provozu oznámit
údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) e) a g),
b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení čerpací
stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací
stanice a každou změnu údaje podle odstavce 2 písm.
a) až c) e) a g).
(4) Vlastník veřejně přístupné dobíjecí stanice je
povinen ministerstvu
a) před uvedením veřejně přístupné dobíjecí stanice
do provozu oznámit údaje podle odstavce 2 písm. a)
až c) a g),
b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení
veřejně přístupné dobíjecí stanice do provozu nebo
ukončení provozu veřejně přístupné dobíjecí
stanice a každou změnu údaje podle odstavce 2
písm. a) až c) a g).“
Odůvodnění:
Pro sledování a naplnění cílů Národního akčního plánu
čistá mobilita je klíčové sledovat počet dobíjecích bodů
a pro tyto účely musí poskytovat vlastníci ministerstvu
potřebné údaje.
Zásadní připomínka:
Akceptováno
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Připomínka k čl. I, bod 36. (§ 6q odst. 2)
Navrhované ustanovení bylo upraveno následovně:
Doporučujeme buď zpřesnit, nebo zcela vypustit
ustanovení § 6 odstavce 2.
„(2) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen na
dobíjecí stanici zpřístupnit informace o kompatibilitě dobíjecí
stanice s elektrickým vozidlem.“.
Odůvodnění:
Z navrženého ustanovení není zřejmé, jakým
způsobem by měla být kompatibilita elektrického Pozn.:
vozidla s provozovanou dobíjecí stanicí uvedena. Uvedená zákonná povinnost je naplněna uveřejněním
Dobíjecí stanice musí splňovat požadavky na použité příslušných typů konektorů tak, jak je uvedeno v závěrečné
standardy konektorů (definované na jiném místě). zprávě RIA.
Kompatibilitu tedy definuje to, nakolik je kompatibilní
konektor ve vozidle s konektorem na dobíjecí stanici.
Navržený text ustanovení může indikovat požadavek
uvádět výčet všech vozidel, které lze v dané dobíjecí
stanici dobíjet, což je velmi komplikované a pro
uživatele dobíjecí stanice nepřehledné. Ustanovení lze
naplnit např. uvedením informace o dostupných
rozhraních (konektorech), které z pohledu uživatele
kompatibilitu zcela jednoznačně vymezí. V takovém
případě je však důležité zpřesnění již na úrovni zákona.
Navíc typ konektoru je pro uživatele natolik
jednoznačný a na rozdíl od čerpání jiných pohonných
hmot nezaměnitelný, že uvádění takové informace na
dobíjecí stanici je v zásadě nadbytečné (uživatel jej
rozpozná). Z tohoto důvodu lze ustanovení považovat
za nadbytečné.
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
K čl. I, bod 50. návrhu se navrhuje tato úprava:
„V § 9 odst. 1 písm. a) se za číslo „1“ vloží slova „a 3“, v
písm. c) se za slovo „hmotu“ vkládají slova „v rozporu
s § 5 odst. 8 nebo pohonnou hmotu“ a v písm. d) se
číslo „7“ nahrazuje číslem „5“.“

Vzhledem k tomu, že nebyla provedena požadovaná změna doplnění § 5 odst. 8 písm. d) (vysvětleno), není možné ani
upravit ustanovení týkající se sankcí k nepřijatému návrhu na
změnu citovaného zákonného ustanovení.

Odůvodnění:
Jedná se o sankci za nově vkládaný zákaz plnit na
čerpací
stanici
automobilovou
cisternu
nebo
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automobilový kontejner, pokud není k tomuto účelu
zkolaudovaná. Delikty podle § 9 odst. 1 písm. a) lze
postihnout sankcí pokuty do 20 mil. Kč. Osoba, která
využívá čerpací stanici jako plnící terminál pro
automobilové cisterny nebo automobilové kontejnery
obchází povinnosti distributora pohonných hmot a tím
získává mimo jiné i výhodu ve výši 20 mil. Kč, které
neskládá jako kauci distributora pohonných hmot na
účet celního úřadu nebo nepředkládá celnímu úřadu ve
formě bankovní záruky. Horní hranice pokuty by měla
mít odrazující charakter a stírat tuto výhodu.
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
K čl. I, bod 54. návrhu se navrhuje formální úprava Vzhledem k tomu, že požadavek na úpravu § 5 odst. 7 písm.
d) nebyl proveden (vysvětleno), není možné ani upravit
textu (vztahuje se i na znění účinné od 1. 1. 2019):
„V § 9 odst. 4 písm. b) se slova „označení příslušného ustanovení týkající se sankcí k nepřijatému návrhu.
výdejního stojanu údajem“ nahrazují slovy „zpřístupnění
informací“ a v písm. b), c), d), f) a g) se číslo „9“
nahrazuje číslem „7“.
Nové znění § 9 odst. 4 písm. b) (vztahuje se i na
znění účinné od 1. 7. 2019):
„(b) nezajistí označení výdejních stojanů pohonných
hmot podle § 5 odst. 7 písm. a) nebo nezajistí na
čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván
motorový benzin s obsahem ethanolu od 5 do 10
procent objemových, označení příslušného výdejního
stojanu údajem zpřístupnění informací o obsahu
ethanolu v motorovém benzinu podle § 5 odst. 7 písm.
d),“
Odůvodnění:
Jedná se o formální úpravu, která reaguje na výše
uvedenou navrhovanou úpravu § 5 odst. 7 písm. d).
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
K čl. I se navrhuje vložit nový novelizační bod (§ 9 odst. Vzhledem k tomu, že požadavek na doplnění § 5a
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9):
proveden (vysvětleno), není možné ani upravit
„V § 9 odst. 9 se za slovo „hmot“ vkládá čárka a slova týkající se sankcí k nepřijatému návrhu.
„provozovatel provozní nádrže umístěné v provozu“.“

ustanovení

Odůvodnění:
Jedná se o sankci za nově vkládanou povinnost
provozovateli provozní nádrže nakupovat pohonné
hmoty výhradně od registrovaného distributora nebo
z čerpací stanice zapsané v evidenci čerpacích stanic
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
K čl. II, bod 1. návrhu se navrhuje upravit takto:
„1. Čerpací stanice, které nejsou stavbou a jejichž
provoz byl povolen rozhodnutím podle § 5 odst. 2
zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona do posledního dne
dvanáctého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
nabyl účinnosti tento zákon, za čerpací stanice podle
tohoto zákona.“

Pokud byla čerpací stanice schválená dle v té době platné
legislativy, není možné, z důvodu zachování právní jistoty, při
každé legislativní změně zrušit stávající (již schválené)
čerpací stanice a požadovat po nich nově plnění nových
podmínek.
Přechodné ustanovení č. 1 bylo nově upraveno takto:

Odůvodnění:
Navrhované znění přechodného ustanovení zakládá
neopodstatněný rozdíl mezi některými čerpacími
stanicemi, které vznikly dle dosavadního znění zákona,
a nově vznikajícími čerpacími stanicemi. Výsledkem by
tak byla nejen nežádoucí dvojkolejnost v technických,
bezpečnostních a dalších podmínkách fungování
čerpacích stanic, ale i možná regulatorní arbitráž ze
strany provozovatelů čerpacích stanic, kteří budou
motivováni ke zřízení čerpací stanice ještě před
účinností
předkládané
novely
zákona.
Cílem
navrhované změny zákona mělo být sjednocení
podmínek provozu čerpacích stanic; přechodné
ustanovení v této podobě přitom naopak do významné
míry konzervuje dosavadní nevyvážený a nežádoucí
stav. Proto je třeba sice umožnit stávajícím čerpacím
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stanicím adaptovat se na novou regulaci, ale zároveň
stanovit jasně ohraničenou dobu jednoho roku, po
jejímž uplynutí nebude umožněno čerpacím stanicím
nesplňujícím podmínky nové právní úpravy fungovat.
Splnění podmínek pro provoz čerpací stanice by měl
být nově vždy osvědčeno kolaudačním rozhodnutím,
proto i čerpací stanice, které byly uvedeny do provozu
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, by měly tuto
podmínku dodatečně splnit. Lhůta, v níž bude nutné
získat kolaudační rozhodnutí, se navrhuje v délce 12
měsíců od konce měsíce, v němž tento zákon nabude
účinnosti. Tato lhůta se jeví jako přiměřená.
Zásadní připomínka:
Vysvětleno
Připomínka k návrhu nepřímé novely energetického
zákona:
Požadujeme jako součást novely zákona o pohonných
hmotách doplnit novelu zákona č. 485/2000 Sb.,
energetický zákon, v následujícím bodě:
„§ 3
(4) Licence se nevyžaduje
a) na obchod, výrobu, distribuci a uskladňování
koksárenského plynu čistého, degazačního a
generátorového plynu, biometanu, propanu, butanu a
jejich směsí, pokud se nejedná o distribuci potrubními
systémy, k nimž je připojeno více než 50 odběrných
míst,

Dobíjecí stanice je z pohledu energetického zákona odběrným
místem. Pro jeho připojení k energetické soustavě platí
podmínky, které je nutno splnit a které stanoví energetický
zákon a na jeho základě i prováděcí právní předpisy
§ 6q připojení do dobíjecích stanice neřeší, toto je řešeno
v energetickém zákoně, který bude při nejbližší novele tohoto
zákona upraven.
Znění § 6q odst. 1:
„(1) Podmínky připojení dobíjecí stanice k elektrizační
soustavě jsou stanoveny energetickým zákonem.“

Zákon o pohonných hmotách neupravuje obchodování
b) na výrobu tepelné energie určené pro jeden objekt s elektřinou.
jednoho zákazníka,
c) na obchod s dobíjením elektřiny provozovatelem
dobíjecí stanice.“
Odůvodnění:
Obchod s dobíjením elektřiny by měl fungovat jinak, než
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klasický obchod s elektřinou na základě licence na
obchod s elektřinou podle energetického zákona, jelikož
se jedná o zcela rozdílný princip obchodování, kdy
obchod s dobíjením elektřiny je dán jednorázovou
transakcí na dobíjecí stanici, nikoliv na stálém
dlouhodobém kontraktu na dodávku elektřiny do
odběrného místa přímo připojeného k distribuční nebo
přenosové soustavě.
Dodavatel pak jakožto obchodník na trhu s elektřinou
nebo výrobce elektřiny musí splňovat povinnosti dané
mu energetickým zákonem, především se jedná o
skutečnost, že musí být držitelem licence na
obchodování s elektrickou energií, případně licence na
výrobu elektrické energie. Pokud se jedná o
obchodníka nebo výrobce z jiného členského státu, tak
může na území ČR podnikat v souladu s ustanovením §
7a energetického zákona, který stanovuje, že osoba,
která hodlá podnikat v energetických odvětvích na
území ČR, může takto učinit i na základě oprávnění k
podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s
plynem uděleného příslušným orgánem jiného
členského státu Evropské unie, pokud předtím požádá
Energetický regulační úřad o uznání tohoto oprávnění.
Provozovatel dobíjecí stanice provozuje dobíjecí stanici
a poskytuje službu dobíjení, nikoliv klasický prodej
elektřiny, proto by měl být z působnosti energetického
zákona vyňat v oblasti povinnosti držitele licence na
obchod s elektřinou.
Doporučující připomínka:
Vysvětleno
Připomínka k právní úpravě možnosti využití
elektromobilu jako služebního vozidla:
V návaznosti na změnu zákona o pohonných hmotách
(dále jen „PHM“) je nutné vyřešit i problematiku
elektromobilu jako služebního vozidla (využití
soukromých elektromobilů pro pracovní účely).
Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen

Uvedený požadavek nespadá do gesce MPO, stejně jako není
předmětem zákona o pohonných hmotách řešení poskytování
cestovních náhrad. Rovněž obsahové náležitosti technických
průkazů vozidel nespadají do gesce MPO, ale MD.
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„ZPr“), nelze přenášet náklady nezbytné pro výkon
práce na zaměstnance. Zaměstnanci, který použije
soukromý elektromobil pro služební účel se souhlasem
zaměstnavatele, přísluší podle ZPr za každý 1 km jízdy
základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou
pohonnou hmotu. Sazba základní náhrady je určena v §
157 odst. 4 ZPr a mění se prováděcím právním
předpisem – vyhláškou MPSV.
Náhradu výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu
určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a
množství spotřebované pohonné hmoty. Cenu pohonné
hmoty prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, ze
kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Jestliže
zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné
hmoty
zaměstnavateli
neprokáže,
použije
zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou
cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou prováděcím
právním předpisem – vyhláškou MPSV o průměrných
cenách PHM.
Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla
vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených
v technickém průkazu použitého vozidla, které je
zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Jestliže
technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší
zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen
pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým
průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem
válců.
Z výše uvedeného vyplývá, že aby bylo možné
soukromý elektromobil používat pro služební cesty a
nebyla porušena zásada zákazu přenášet náklady
nezbytné pro výkon práce na zaměstnance, musí být
umožněn výpočet náhrady výdajů za spotřebovanou
PHM dle výše uvedeného. Zaměstnanec musí mít buď
doklad o nákupu (např. faktura za odebranou službu
dobíjení), pro případy, že zaměstnance doklad nemá, je
nutné, aby vyhláška MPSV o průměrných cenách PHM
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Úřad pro
technickou
normalizaci,
metrologii a státní
zkušebnictví
(ÚNMZ)
Magistrát hlavního
města Prahy

obsahovala také cenu dobití elektřinou. Dále je nutné,
aby technické průkazy vozidel obsahovaly údaje o
spotřebě.

Doporučující připomínka:
K bodu 43 - § 7a

Krajský úřad
Jihočeského kraje
Krajský úřad
Jihomoravského
kraje

V § 7a odst. 4 písm. d) doporučujeme za slovo „druh“
vložit slovo „pobytu“.
Ač textace „druh a adresa místa pobytu“ byla vložena
na základě novelizace zákonů souvisejících s oblastí
evidence obyvatel do řady právních předpisů, jsme
názoru, že z hlediska jednoznačnosti, srozumitelnosti i
stylistiky, což je požadavek Legislativních pravidel
vlády, je vhodnější uvést text „druh pobytu a adresa
místa pobytu“.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dva různé na sobě
nezávislé a nesouvisející údaje, dáváme do úvahy,
uvést je v zájmu přehlednosti v § 7a v samostatných
písmenech, tedy v písmeni d) uvést slova „druh pobytu“
a v písmeni e) slova „adresa místa pobytu“.
Dosavadní písmena e) a f) by se označila jako f) a g).
Bez připomínek

Akceptováno jinak
Navrhovaný přístup MPO do příslušných registrů orgánů státní
správy (navrhovaný § 7a zákona o pohonných hmotách) byl
z návrhu zákona zcela vypuštěn.

Doporučující připomínka:

Vysvětleno

1. Poznámky pod čarou
Připomínka:
Novela zákona neruší některé již zastaralé poznámky
pod čarou (např. poznámky pod čarou č. 2 a č. 15),
přičemž na jiných místech jsou poznámky pod čarou

Podle legislativních pravidel vlády se poznámky pod čarou
zpravidla nenovelizují, z tohoto důvodu není předmětem
navrhovaného zákona změna všech dosavadních poznámek
pod čarou, ale jeho předmětem je pouze změna těch
poznámek pod čarou, které se přímo dotýkají návrhem zákona

Stránka 111 (celkem 116)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9KGANBS)

měněny (nové znění poznámky pod čarou č. 5).
Krajský úřad
Karlovarského kraje
Krajský úřad Kraje
Vysočina
Krajský úřad
Královéhradeckého
kraje
Krajský úřad
Libereckého kraje

Krajský úřad
Moravskoslezského
kraje
Krajský úřad
Olomouckého kraje
Krajský úřad
Pardubického kraje
Krajský úřad
Plzeňského kraje
Krajský úřad
Středočeského
kraje
Krajský úřad
Ústeckého kraje
Krajský úřad
Zlínského kraje
Svaz měst a obcí
Konfederace

dotčených ustanovení.

Bez připomínek
Bez připomínek
Doporučující připomínky:

Vysvětleno

Z hlediska formálního dáváme ke zvážení možnost, a to Z důvodu právní jistoty adresátů dané právní normy je
z důvodu lepší přehlednosti a srozumitelnosti textu, zachována dosavadní struktura textu ustanovení § 2 zákona o
provedení úpravy znění některých vymezených pojmů, pohonných hmotách.
které jsou uvedeny v § 2 návrhu zákona. Úprava by
především spočívala v rozdělení textu na více vět.
Příkladem je vymezení pojmů alternativní palivo,
čerpací stanice pohonných či běžná dobíjecí stanice.
Bez připomínek
Bez připomínek

Bez připomínek
Bez připomínek
Bez připomínek
Bez připomínek

Doporučující připomínka:

Akceptováno jinak
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zaměstnavatelských
a podnikatelských
V praxi řady zemědělských podniků vzniká velký
svazů ČR
problém s provozováním provozních nádrží, které
z hlediska zákona nejsou čerpacími stanicemi, ale
orgány celní správy je za čerpací stanice považují – jde
o spory o výklad ustanovení § 2 písm. d/ platného
zákona, po novelizaci půjde o ustanovení § 2 písm. e/
zákona o pohonných hmotách. Dle názoru
Zemědělského svazu je v zájmu odstranění nejasností
při výkladu předmětného ustanovení nezbytné do
navrhovaného ustanovení § 5 odst. 1 písm. b/ doplnit,
že výdej pro vlastní potřebu je povolen z provozní
nádrže umístěné v provozu, která není čerpací stanicí,
aby při výkladu ustanovení § 2 písm. d/ resp. písm. e/
zákona bylo zřejmé, že na provozní nádrže se
nevztahují požadavky zákona týkající se čerpacích
stanic – stavební povolení apod. K tomuto je třeba
uvést, že vlastní provozní nádrže již dnes musí splňovat
příslušné normy z pohledu bezpečnosti práce, elektro
revize, nepropustnost, popř. stavební předpisy apod.,
neboť to vše je nutné z hlediska Cross compliance a
porušení má dopad na krácení provozních dotací.
Z těchto důvodů považuje Zemědělský svaz ČR
navrhovanou změnu ustanovení § 5 odst. 1 písm. b/ za
velmi
důležitou
v zájmu
odstranění
možného
rozporného výkladu ustanovení § 2 a § 5, aby bylo
zcela zřejmé, že prodej a výdej je možný z čerpací
stanice a dále je možný výdej z provozní nádrže.
Doporučující připomínka:

Nově byl upraven § 2 písm. e), který definuje pouze čerpací
stanice:
„e) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „čerpací
stanice") stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota,
s výjimkou elektřiny, prodává nebo prodává a vydává
zpravidla do palivové nádrže vozidla; čerpací stanicí není
stavba nebo zařízení, které je provozní nádrží umístěnou
v provozu, pokud z něhož se pohonné hmoty vydávají pouze
pro vlastní potřebu,“
Z výše uvedeného vyplývá, pokud se pohonné hmoty pouze
vydávají, nejedná se o čerpací stanici.
Zákon o pohonných hmotách neřeší provozní nádrže
umístěné v provozu.

Vysvětleno

K navrhovanému ustanovení § 5 odst. 7 písm. b/ Uvedené ustanovení je transpoziční ze Směrnice.
k doplnění textu pod bodem 5. uvádí Zemědělský svaz
ČR, že jde o ustanovení, které představuje diskriminaci
alternativních paliv, stejný požadavek by mohl být
uvalen i na benzin a motorovou naftu, jde o zbytečnou
administrativu
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Doporučující připomínka:

Vysvětleno

K navrhovanému ustanovení § 6q odst. 1 je třeba uvést, Není zapotřebí doplňovat energetický zákon o pojem dobíjecí
stanice, dobíjecí stanice je z pohledu energetického zákona
že energetický zákon nezná pojem dobíjecí stanice.
odběrným místem.
Doporučující připomínka:
Akceptováno
Název části třetí návrhu zákona má být dle Navrhované ustanovení bylo ve smyslu připomínky upraveno.
Legislativních pravidel vlády psán velkými písmeny
„ÚČINNOST“, neboť názvy částí zákona se píší velkými
písmeny s výjimkou případů, kdy název části vyjadřuje
změnu jiného platného právního předpisu, z těchto
důvodů je název části první a druhé správně napsán
malými písmeny, ale název části třetí musí být psán
velkými písmeny.
Úřad pro ochranu
hospodářské
soutěže (ÚOHS)

Doporučující připomínka:

Vysvětleno

Úřad se v minulosti problematikou upravenou
v PHMZ zabýval, a to v souvislosti se zaváděním kaucí
pro distributory pohonných hmot. Nyní navrhovaná
novelizace PHMZ se problematiky kaucí opět dotýká,
jedná se však o změnu, která by neměla úroveň
konkurenčního prostředí narušit. Podstata změny
spočívá v zavedení výjimky z povinnosti skládat kauci
pro subjekty vydávající tzv. „palivové“ či „tankovací“
karty (CCS, aj.), neboť (a tu lze spíše souhlasit se
Závěrečnou zprávou z hodnocení dopadů regulace) tyto
subjekty reálně nejsou distributory pohonných hmot, de
facto pouze zprostředkovávají bezhotovostní platby při
jejich nákupu. Nejedná se proto o zvýhodnění určité
skupiny subjektů vůči jiným, podnikajícím na stejném
trhu a tedy v konkurenčním vztahu. Skuteční distributoři
pohonných hmot zproštěni povinnosti skládat kauci
nebudou, ale zároveň ani nebudou nijak znevýhodněni

Pokud vydavatel palivové karty pouze zprostředkovává
bezhotovostní transakce při nákupu pohonných hmot
prostřednictvím jím vydané palivové karty, je pouze
zprostředkovatelem obchodu a nikoli samotným prodejcem
pohonných hmot (tety distributorem pohonných hmot). V tomto
případě proto není pro něj zapotřebí stanovovat výjimku z
prodeje
pohonných
hmot,
protože
se
v případě
zprostředkování o prodej nejedná.
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oproti vydavatelům palivových karet, neboť mezi nimi
nejsou přímé, typicky konkurenční vztahy.
Z pohledu hospodářské soutěže však vzbuzuje
jisté otázky terminologie v § 2 písm. k) bod 4. (po
novele), konkrétně použitý pojem „prodejce“ [„k)
distributorem je osoba…s výjimkou - 4. prodeje
pohonných hmot, pokud je jejich prodejce vydavatelem
palivové karty a pohonné hmoty byly nakoupeny z
čerpací stanice prostřednictvím jím vydané palivové
karty.“]. Uvedené znění předpokládá, že vydavatel
palivové karty zároveň vystupuje jako prodejce paliva,
což ovšem poněkud koliduje se zdůvodněním
předmětné novelizace, tedy, že by se povinnost skládat
kauci neměla vztahovat na subjekty, které pouze
zprostředkovávají bezhotovostní průběh transakce. Pro
ilustraci lze ovšem zmínit ustanovení obchodních
podmínek jednoho z hlavních vydavatelů palivových
karet, společnosti CCS, 1 které v § 1 bod 5. výslovně
uvádí, že (cit.): „Při nákupu zboží a služeb u čerpacích
stanic na území České republiky nakupuje zákazník
toto zboží a služby od provozovatele čerpací
stanice jménem a na účet společnosti CCS.
Bezprostředně poté provozovatel čerpací stanice
prodává zboží a služby jménem a na účet CCS
zákazníkovi.“
Z daného
(nutno
podotknout
soukromoprávního) ustanovení plyne, že společnost
CCS je prodejcem, toliko však v závislosti na znění
svých obchodních podmínek, které se mohou snadno
měnit.
Pokud by však některá společnost vydávající palivové
karty takový princip obchodování neměla zaveden a
byla by, striktně vzato, opravdu jen zprostředkovatelem
bezhotovostních transakcí při nákupu pohonných hmot,
a zároveň byla držitelem oprávněna k distribuci
1

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., se sídlem Chlumčanského 5, 180 21 Praha 8.
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pohonných hmot (tak jako CCS, viz obchodní rejstřík),
povinnost složit kauci by se na ni vztahovala a mohla by
být znevýhodněna oproti svým konkurentům, kteří mají
své obchodní podmínky nastaveny výše popsaným
způsobem (tj. vystupují i jako prodejci).
K nápravě daného stavu by bylo možné pozměnit dikci
předmětného ustanovení například následovně: „k)
distributorem je osoba…s výjimkou - 4. prodeje
pohonných hmot, pokud je jejich prodej realizován
prostřednictvím vydavatele palivové karty a pohonné
hmoty
byly
nakoupeny
z
čerpací
stanice
prostřednictvím jím vydané palivové karty.“

V Praze dne 11. května 2017
Vypracoval: Ing. Jan Zaplatílek
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