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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

I) Obecná část 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSABJG3GNU)



12 
 

A) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU 

V současné době je právní úprava oblasti pohonných hmot, jejich prodej a výdej, stejně jako 
podmínky vzniku a provozování čerpacích stanic, podmínky pro udělení registrace 
distributora pohonných hmot a jednotlivé povinnosti distributorů pohonných hmot 
a provozovatelů čerpacích stanic obsažena v zákoně 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 (dále jen „zákon o pohonných 
hmotách“). Tento zákon rovněž upravuje požadavky na složení a jakost pohonných hmot 
a sledování a monitorování složení a jakosti prodávaných pohonných hmot, včetně jejich 
evidence a evidence čerpacích stanic pohonných hmot.  

Stávající právní úprava definuje pojem pohonné hmoty tak, že taxativním způsobem 
vyjmenovává jednotlivé druhy pohonných hmot, kterých se dotýká, avšak není zde doposud 
vůbec zahrnuta elektřina jako jeden z druhů paliva pro pohon vozidel. 

• Zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

Platná právní úprava oblasti pohonných hmot neupravuje vztahy, které by se dotýkaly zákazu 
diskriminace ve smyslu antidiskriminačního zákona (tj. nerovného zacházení či znevýhodnění 
některé osoby z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 
zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru). Lze proto 
konstatovat, že stávající právní úprava, jež je obsažena v zákoně o pohonných hmotách, nemá 
žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace.  Z hlediska rovnosti mužů a žen je návrh 
neutrální, neboť navrhovaná právní úprava je pro obě pohlaví stejná. 

Podrobné zhodnocení platného právního stavu je uvedeno v Závěrečné zprávě hodnocení 
dopadů regulace podle obecných zásad. 

 

B) ODŮVODNĚNÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je transpozice směrnice EP a Rady 
2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (dále jen „směrnice 
2014/94/EU“) do českého právního řádu. Jedná se o částečnou transpozici – do zákona 
o pohonných hmotách jsou transponovány některé definice a povinnosti, které se dotýkají 
oblasti pohonných hmot pro pohon vozidel. 

Předkládaný 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 
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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., je 
předkládán v rámci plnění Plánu legislativních prací vlády na rok 2016.  

Návrh zákona zavádí příslušné definice a povinnosti, které souvisejí s vytvořením 
infrastruktury pro alternativní paliva. Jedná se konkrétně o definice těchto pojmů: alternativní 
palivo, veřejně přístupná čerpací stanice, dobíjecí stanice včetně dobíjecího bodu, běžná 
dobíjecí stanice, vysoce výkonná dobíjecí stanice, veřejně přístupná dobíjecí stanice, 
elektrické vozidlo.  

Návrh zákona obsahuje novou právní úpravu - právní úpravu dalšího druhu alternativního 
paliva pro pohon vozidel, a to elektřiny, která dosud nebyla právně upravena, včetně 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a jednotlivých druhů těchto stanic. Obchodování 
s elektřinou je v současné době upraveno v energetickém zákoně. Vzhledem k nově 
zavedenému druhu elektřiny pro pohon elektrických vozidel, bude proto i obchodování 
s tímto druhem elektřiny, řešeno při nejbližší novele energetického zákona. Návrh zákona 
dále stanovuje příslušné povinnosti pro provozovatele těchto dobíjecích stanic vyplývající ze 
směrnice 2014/94/EU a zavádí se směrnicí a v souladu s Národním akčním plánem „Čistá 
mobilita“ vyžadovanou příslušnou evidenci dobíjecích stanic.  

V této souvislosti je zapotřebí uvést, že čerpací stanice, na kterých se prodává stlačený zemní 
plyn, zkapalněný zemní plyn a zkapalněný ropný plyn, jsou již nyní Ministerstvem průmyslu 
a obchodu zveřejňovány, a to na základě § 6 zákona o pohonných hmotách, který zavedl 
evidenci čerpacích stanic (bez rozlišení prodávané pohonné hmoty). 

Návrhem zákona se rovněž rozšiřují povinnosti pro provozovatele čerpacích stanic, které 
vyplývají přímo ze směrnice 2014/94/EU, a které souvisejí se zaváděním infrastruktury pro 
alternativní paliva a doposud nebyly stávající legislativou řešeny. Tyto povinnosti vyplynuly 
z neustále narůstajícího množství různých druhů paliv pro pohon vozidel (povinnost 
provozovatele čerpacích stanic poskytovat informace o kompatibilitě jím prodávaných 
pohonných hmot s vozidlem spotřebitele) a dále z potřeby přiblížit spotřebiteli pohonných 
hmot výhody alternativních paliv se zřetelem na jejich cenu (povinnost informovat 
spotřebitele pohonných hmot o cenovém porovnání alternativních paliv s fosilními palivy).  

Kromě povinností, které jsou implementací části směrnice 2014/94/EU, návrh zákona 
upravuje a zpřesňuje některá stávající ustanovení, která přináší v současné době problémy 
v praxi. Jedná se zejména o upřesnění těch ustanovení, jejichž nejednoznačnost pak v praxi 
může vést k obcházení zákona. Jedná se zejména o úpravu současné povinnosti distributora 
pohonných hmot nakupovat pohonné hmoty mj. na čerpací stanici zapsané v evidenci 
čerpacích stanic, což by mohlo mylně vést k tomu, že prodej se může uskutečnit v prostoru 
čerpací stanice kdekoliv, a nikoli, že prodej pohonných prodej musí být uskutečněn přes 
stanovené měřidlo a pistoli výdejního stojanu. Nově je stanoveno, že distributor pohonných 
hmot a provozovatel čerpací stanice může nakupovat i od osoby, která je držitelem platné 
licence na obchod s plynem, pokud se jedná o nákup stlačeného zemního plynu. Dále se jedná 
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o úpravu spočívající ve zpřesnění definice čerpací stanice, výdeje pohonných hmot a definice 
provozovatele čerpací stanice, který pohonné hmoty nejen prodává, ale prodává a vydává. 

Nově je také navrhována změna povolování provozu u čerpacích stanic, které nejsou stavbou. 
Doposud byly čerpací stanice – stavby povolovány kolaudačním rozhodnutím dle stavebního 
zákona, avšak čerpacím stanicím, které nejsou stavbami, bylo stavebními úřady vydáváno 
povolení k jejich provozu, pokud tyto čerpací stanice splnily zákonem taxativně vymezené 
podmínky. V praxi se však projevily obtíže při aplikaci tohoto ustanovení. Danou povinnost 
nebyly stavební úřady prakticky schopny splnit. Nově je tedy povolování u obou druhů 
čerpacích stanice sladěno a oba druhy čerpacích stanic budou muset splňovat stejné 
požadavky a bude na správním uvážení příslušného stavebního úřadu, zda je konkrétní 
stavební záměr stavbou nebo zařízením (výrobkem plnícím funkci stavby) ve smyslu 
stavebního zákona. Je však třeba upozornit na skutečnost, že čerpací stanice musí splňovat 
i další požadavky vyplývající z jiných právních předpisů (např. podmínky stanovené zákonem 
o ochraně ovzduší aj.).  Tyto jiné právní předpisy (např. zákon o ochraně ovzduší aj.) musí 
rovněž splňovat i ostatní subjekty, které nakládají s pohonnými hmotami, a na které se 
ustanovení § 5 odst. 1 nevztahuje. 

 
• Zhodnocení navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 

vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava oblasti pohonných hmot v dopravě neupravuje vztahy, které by se 
dotýkaly zákazu diskriminace (ve smyslu antidiskriminačního zákona jde o nerovné zacházení 
či znevýhodnění některé osoby z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, 
sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového 
názoru). Lze proto konstatovat, že navrhované řešení nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu 
diskriminace.  Z hlediska rovnosti mužů a žen je návrh neutrální, neboť navrhovaná právní 
úprava je pro obě pohlaví stejná. 

Tabulka hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů   
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. 
 
Stručný popis materiálu  
Návrh zákona transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. 
října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. 
1. Týká se materiál postavení fyzických osob?  
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□ ANO  x NE  
Hodnocení  
Materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá dopad na rovnost žen a mužů.  
Popis a odůvodnění dopadů na fyzické osoby  
Materiál nemá dopad na fyzické osoby. 
2. Je postavení žen a mužů v oblasti, které se materiál dotýká, rovné?  
x ANO → 3a  □ NE → 3b  
Analýza a popis případných změn materiálu  
Do zákona č. 311/2006 Sb. se doplňuje právní úprava, která transponuje do českého 
právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 
o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. 

3a. Přináší materiál zhoršení výchozího 
stavu?  

3b. Přináší materiál zlepšení výchozího 
stavu?  

□ ANO  
Materiál 
přináší 
zhoršení.  

□ NE  
Materiál 
přináší 
zlepšení.  

x NE 
Postavení 
žen a mužů 
se nemění.  

□ ANO  
Materiál 
přináší 
zlepšení.  

x NE 
Postavení 
žen a mužů 
se nemění.  

□ NE  
Materiál 
přináší 
zhoršení.  

Hodnocení  
  Materiál má 

neutrální 
dopad na 
rovnost žen 
a mužů.  

   

Analýza a popis případných změn materiálu  
 Návrh zákona transponuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. 

Podrobné odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy je uvedeno v Závěrečné 
zprávě hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad. 

C) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Předložený návrh zákona obsahuje změny dvou zákonů, a to zákona o pohonných hmotách 
a dále změnu zákona č. 91/2011 Sb. (zákona, kterým se měnil zákon o pohonných hmotách 
a zákon o ochraně ovzduší). 

1. Transpozice směrnice 2014/94/EU  do českého právního řádu 

Oblastí, kterou bylo nutno ošetřit legislativní úpravou zákona o pohonných hmotách v rámci 
transpozice částí směrnice 2014/94/EU, je potřeba upravit a sjednotit alternativní pohonné 
hmoty, které jsou nově rozšířeny i o elektřinu pro pohon vozidel, aby mohlo být k této 
skupině pohonných hmot přistupováno jednotně, aby tyto pohonné hmoty mohly být dále 
podporovány a rozvíjeny, aby byla odstraněna roztříštěnost vnitřního trhu EU při zavádění 
těchto paliv na trh a aby jejich uživatelům byl poskytnuty jasné a přehledné informace, které 
povedou k širšímu využití alternativních pohonných hmot v rámci celé EU. V souvislosti 
s tím je upravována oblast příslušných čerpacích stanic a dobíjecích stanic na tato paliva tak, 
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aby mohlo dojít k rozvoji dané oblasti. Rovněž jsou upraveny (rozšířeny) povinnosti 
provozovatelů čerpacích a dobíjecích stanic ve vztahu k jejich spotřebitelům, a to opět 
z důvodu nastavení podpory alternativních paliv. Co se týká požadavku směrnice 
2014/94/EU, aby při dobíjení elektrických vozidel na veřejně přístupných dobíjecích stanicích 
se používaly, 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, budou inteligentní měřící systémy 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. 

Je nezbytné přijmout navrhovanou úpravu z důvodu vyhnutí se případnému 
infringementovému řízení s Evropskou Komisí pro nesplnění povinnosti transpozice Evropské 
směrnice do národní legislativy v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie a vyhnutí 
se tak případné následné povinnosti placení pokuty za každý den z prodlení, dokud nebude 
navrhovaná právní úprava přijata.  

 

2. Úprava stávajících ustanovení zákona o pohonných hmotách přinášejících v současné 
době problémy v praxi 

Úprava problematických ustanovení je nezbytná z důvodu: 

• Odstranění případných pochybností a nejasností ve výkladu zákona: 
o Distributor pohonných hmot může nakupovat pohonné hmoty buď od 

jiného distributora pohonných hmot, nebo z čerpací stanice, tj. přes 
stanovené měřidlo a pistoli výdejního stojanu nebo od osoby, která je 
držitelem platné licence na obchod s plynem, pokud nakupuje stlačený 
zemní plyn. 

o Provozovatel čerpací stanice může z čerpací stanice pohonné hmoty nejen 
prodávat, ale také prodávat a  vydávat. Navržená změna definice 
provozovatele čerpací stanice bude v souladu s definicí čerpací stanice, kde 
je nově stanoveno, že z čerpací stanice je možno pouze prodávat nebo 
prodávat a vydávat pohonné hmoty. 

o Nově se stanovuje zákaz nákupu 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. 
 

• Umožnění povolování čerpacích stanice pohonných hmot, které nejsou stavbou, 
příslušnými stavebními úřady. Nový způsob schvalovacího procesu nebude stavebním 
úřadům působit problémy, protože provoz čerpacích stanic staveb i „nestaveb“ bude řešen 
v rámci stavebního řízení dle stavebního zákona. Tímto dojde ke zrovnoprávnění obou 
typů čerpacích stanic a bude umožněno širší využití čerpacích stanic, které nejsou stavbou, 
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ale výrobkem plnícím funkci stavby (půjde o zařízení – výrobek trvale umístěný na jednom 
daném místě). 

3. Změna zákona 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. 

Obsahem zákonem č. 91/2011 Sb. byla transpozice směrnice 2009/30/ES. Tato směrnice 
stanovovala povinnost, jejímž účelem bylo zajištění dodávek motorového benzinu 
s nižším obsahem biopaliva do konce roku 2013, ale zároveň byla touto směrnicí dána 
členským státům možnost za podmínky, pokud to státy považovaly za nutné, aby tuto 
povinnost po příslušných subjektech vyžadovaly i po delší časové období (přechodné 
období). Česká republika tuto možnost využila a stanovila toto období až do 31. prosince 
2018, a to s ohledem na počet a stáří českého autoparku vozidel se zážehovými motory 
a předpokládanou rychlostí jejich obměny. Z tohoto důvodu byly do zákona o pohonných 
hmotách vloženy příslušné povinnosti včetně stanovení správních deliktů za jejich 
neplnění a určení příslušných kontrolních orgánů. Ale vzhledem ke skutečnosti, že daná 
ustanovení obsahující tuto úpravu měla platit pouze po uvedenou přechodnou dobu, byly 
rovněž zákonem č. 91/2011 Sb. do zákona o pohonných hmotách vloženy příslušné 
novelizační body, jež zavedenou přechodnou právní úpravu zrušují (u těchto 
novelizačních bodů byla stanovena odložená účinnost, a to ode dne 1. ledna 2019).  

Navrhovaná změna zákona o pohonných hmotách mění ustanovení, které jsou právě 
obsahem platných a dosud neúčinných novelizačních bodů, ale zároveň mění i původně 
stanovené přechodné období (toto období zkracuje z 31. prosince 2018 na 31. prosince 
2017). Z tohoto důvodu a dále z důvodu právní jistoty příslušných adresátů dané právní 
normy dochází v zákoně č. 91/2011 Sb. ke zrušení všech předmětných novelizačních 
bodů, u nichž byla stanovena odložená účinnost od 1. ledna 2019. 

Právní úpravu obsaženou v těchto rušených novelizačních bodech pak přebírá tato novela 
do příslušných novelizačních bodů, u nichž je navrhována odložená účinnost, a to nově ale 
ode dne 1. ledna 2018. Důvodem zkrácení původního přechodného období je skutečnost, 
že je potřeba, aby Česká republika plnila své závazky spočívající v povinnosti dodavatelů 
pohonných hmot do roku 2017 snížit emise skleníkových plynů v úplném životním cyklu 
pohonné hmoty o 4%. 

Podrobné vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy je uvedeno v Závěrečné 
zprávě hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad. 

D) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM ČESKÉ 

REPUBLIKY  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSABJG3GNU)



18 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Navrhovaná 
právní úprava je v souladu s čl. 41 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky (dále jen „Ústava“), podle kterého má vláda právo zákonodárné iniciativy a také 
v souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné uvádí, že ministerstva 
připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich 
působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim uložila vláda. 

Navrhovaná právní úprava je rovněž v souladu s Listinou základních práv a svobod, 
vyhlášenou usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního 
pořádku České republiky (dále jen „Listina"), a to jmenovitě s následujícími ustanoveními: 

- ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny, podle kterého každý může činit, co není zákonem 
zakázáno, a nikdo nemůže být nucen činit, co zákon neukládá, 

- ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny, podle kterého lze státní moc uplatňovat jen 
v případech a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví, 

- ustanovení čl. 4 odst. 1 Listiny, podle kterého mohou být ukládány povinnosti toliko 
na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. 

Navrhovaná právní úprava se dále dotýká ústavně zaručeného práva podnikat a provozovat 
jinou hospodářskou činnost zakotvenou v čl. 26 Listiny. Navrhovaná právní úprava prodeje 
a výdeje pohonných hmot stanoví v souladu s čl. 26 odst. 2 Listiny podmínky a omezení 
určitých činností, a to právě s ohledem na ústavně garantovanou ochranu životního prostředí 
a zdraví lidí.  

Navrhovaným zákonem jsou upraveny podmínky pro plnění povinností provozovatelů 
čerpacích stanic (které budou prodávat nebo vydávat alternativní pohonné hmoty, s výjimkou 
elektřiny) a dobíjecích stanic tak, aby nedocházelo k neplnění nebo obcházení těchto 
povinností. Navrhovaná právní úprava uvedených povinností splňuje ústavní požadavek jejich 
úpravy na úrovni zákona a vyhovuje též zásadám pro stanovení mezí základních práv 
a svobod podle čl. 4 Listiny. Návrh zákona rovněž respektuje zásadu „nullum crimen sine 
lege, nulla poena sine lege“ podle čl. 39 Listiny. 

Navrhovaná právní úprava nijak nesnižuje práva dotčených subjektů a nejsou jí 
diskriminovány žádné specifické skupiny adresátů právních norem. Navrhovaná právní 
úprava respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu 
s nálezy Ústavního soudu České republiky. 

E) ZHODNOCENÍ SLUČITELNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY EVROPSKÉ 

UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE NEBO OBECNÝMI PRÁVNÍMI 

ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE, POPŘÍPADĚ I S LEGISLATIVNÍMI ZÁMĚRY 

A S NÁVRHY PŘEDPISŮ  EVROPSKÉ UNIE  
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Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s těmito předpisy EU: 
- se Smlouvou o fungování Evropské unie, zejména s čl. 34 a čl. 36 této smlouvy, 
- se směrnicí 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,  
- se směrnicí Evropského parlamentu v Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 
o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES, 
- se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti 
benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS, 
- se směrnicí Evropského parlamentu a Rady  2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou 
se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, 
- se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 
o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě, 
- se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře užívání energie 
z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES, 
- se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou 
se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových 
olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice 
Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, 
a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS, 
- se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 
o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. 
 
Navrhovaná právní úprava transponuje směrnici 2014/94/EU, jejíž lhůta pro implementaci 
uplyne dne 18. listopadu 2016.  
 
Jedná o částečnou transpozici směrnice – transpozici té části směrnice, která se týká věcné 
gesce zákona o pohonných hmotách. Do zákona o pohonných hmotách jsou tak ze směrnice 
transponována tato ustanovení:  

• Definice (alternativní paliva, elektrické vozidlo, dobíjecí stanice, běžná dobíjecí 
stanice, vysoce výkonná dobíjecí stanice, veřejně přístupná dobíjecí stanice a veřejně 
přístupná čerpací stanice) – čl. 2 odst. 1 směrnice; čl. 2 odst. 2 směrnice; čl. 2 odst. 3 
směrnice; čl. 2 odst. 4 směrnice; čl. 2 odst. 5 směrnice; čl. 2 odst. 7 směrnice;  

• Povinnosti provozovatelů čerpacích a dobíjecích stanic informace o kompatibilitě 
paliv s vozidly - čl. 7 odst. 1 směrnice; čl. 7 odst. 2 směrnice;   

• Povinnosti provozovatelů čerpacích stanic uvádět porovnání jednotkových cen 
prodávaného zemního plynu a vodíku s fosilními palivy - čl. 7 odst. 3 směrnice;  

• Povinnost členských států, aby byly uživatelům dostupné informace, kde mohou 
nakoupit alternativní paliva - čl. 7 odst. 7 směrnice;  

• Uložení povinnosti splnit technické specifikace čerpacím a běžným a vysoce 
výkonným dobíjecím stanicím formou odkazu na vyhlášku Ministerstva pro místní 
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rozvoj (technické specifikace na tyto stanice transponuje MMR do své vyhlášky č. 
268/2009 Sb.) - čl. 4 odst. 4 směrnice; Příloha II, bod 1.1 směrnice a Příloha II, bod 
1.2 směrnice; 

• Odkaz na směrnici v zákoně o pohonných hmotách - čl. 11 odst. 2 směrnice. 
 
Ministerstvo dopravy převezme do své legislativy následující transpoziční povinnosti ze 
směrnice: 

• Povinnosti pro výrobce a prodejce motorových vozidel uvádět informace 
o kompatibilitě paliv s příslušným vozidlem; 

• Povinnosti týkající se oblasti námořní dopravy a vnitrozemské lodní dopravy.  
 
Ministerstvo pro místní rozvoj převezme do své legislativy následující transpoziční povinnosti 
ze směrnice: 

• Technické specifikace pro vodíkové čerpací stanice a čerpací stanice na stlačený 
zemní plyn pro a technické specifikace pro běžné dobíjecí stanice a vysoce výkonné 
dobíjecí stanice.  

 

F) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI, 
JIMIŽ JE ČESKÁ REPUBLIKA VÁZÁNA 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána, včetně Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (zejména 
s čl. 34 a čl. 36 Smlouvy o fungování Evropské unie). 

Navrhovaná právní úprava se dotýká mezinárodních smluv o lidských právech a základních 
svobodách, především Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a dále 
judikatury, jež s ní souvisí. Navrhovaná právní úprava je v souladu s Úmluvou o ochraně 
lidských práv a svobod, zejména se zásadou práva na spravedlivý proces (článek 6 Úmluvy), 
uložení trestu jen na základě zákona (článek 7 Úmluvy), ochrany majetku (článek 1 Protokolu 
k Úmluvě) a práva nebýt souzen nebo potrestán dvakrát (článek 4 Protokolu č. 7 k Úmluvě). 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na 
automatizované zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.).  

G) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY NA 

STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 

ČESKÉ REPUBLIKY, DÁLE SOCIÁLNÍ DOPADY, VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY 

OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad ani na státní rozpočet, ani na veřejné 
rozpočty. 
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Odhadované náklady provozovatelů čerpacích stanic se budou jednorázově pohybovat 
v rozmezí 1000 Kč – 3000 Kč/ 1 čerpací stanici. Vyšší náklad se očekává v případě, že 
provozovatelé čerpacích stanic budou muset údaje pro spotřebitele zveřejnit i na totemech 
čerpacích stanic.  

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné sociální dopady, včetně dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny.  

Navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní dopady na životní prostředí a to s ohledem na 
podporu alternativních pohonných hmot, jejichž dopady na životní prostředí jsou méně 
zatěžující než fosilní pohonné hmoty. 

Podrobné zhodnocení všech výše uvedených dopadů je uvedeno v Závěrečné zprávě 
hodnocení dopadů regulace.  

H) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ 

A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Z hlediska 
ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní dopady, je 
zajištěna standardní ochrana v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.  

Pokud jde o ochranu soukromí a osobních údajů, návrh zákona předpokládá shromažďování 
osobních údajů ministerstvem pro účely nově zřizované evidence, a to evidence dobíjecích 
stanic podle §6 zákona o pohonných hmotách. Tato evidence, její vedení včetně údajů v ní 
zapisovaných bude obdobná jako stávající evidence čerpacích stanic. Údaje obsažené 
v evidenci čerpacích a dobíjecích stanic jsou nezbytné pro účely evidence a kontroly plnění 
zákonem stanovených povinností. 

I) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví čl. 9 odst. 2 písm. i) 
Legislativních pravidel vlády, a to podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; 
Metodika hodnocení korupčních rizik), která je v působnosti Oddělení boje s korupcí Úřadu 
vlády České republiky a je uveřejněna na webové stránce www.korupce.cz. Při zpracování 
návrhu novely zohlednil předkladatel kritérium omezení korupčních příležitostí při aplikaci 
novelizovaného zákona. 

1. Předkladatel posoudil navrhovanou právní úpravu podle požadavků Metodiky CIA 
a navrhovaná právní úprava naplňuje tato kritéria: 

1.1 Přiměřenost 
 

Navrhovaná právní úprava je svým rozsahem přiměřená množině vztahů, které má 
upravovat. Návrh právního předpisu neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné 
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správy, návrh pouze tyto kompetence doplňuje v souvislosti se stanovením nových 
povinností, transponovaných ze směrnice 2014/94/EU. 

 
1.2 Efektivita 
 

Navrhovaná právní úprava umožňuje kontrolovat a vynucovat dodržování stanovených 
povinností. Existují možnosti efektivní implementace regulací stanovených právním 
předpisem, veřejná správa je schopna plošně kontrolovat a vynucovat dodržování dané 
regulace prostřednictvím kontrol, vykonaných Českou obchodní inspekcí, a to i ve 
spolupráci s orgány správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. 

 
1.3 Odpovědnost 
 

Kompetence v rozhodování o nově stanovených povinnostech jsou v navrhované právní 
úpravě jednoznačně definovány podle jednotlivých úkonů, a to České obchodní inspekci 
nebo Ministerstvu průmyslu a obchodu. Navrhovanou právní úpravou nedochází 
k nadměrnému soustředění pravomocí u jednoho správního orgánu, zůstává zachován 
současný stav.  

 
1.4 Opravné prostředky 
 

Předmětem navrhované právní úpravy není úprava postupu orgánů veřejné správy 
v soudním nebo správním řízení. O správních deliktech spočívajících v neplnění nově 
stanovených povinností se bude rozhodovat ve správním řízení, shodně jako je tomu 
v současné právní úpravě.  

 
1.5 Kontrolní mechanismy 
 

Navrhovaná právní úprava konkrétně a srozumitelně nastavuje systém odpovědnosti 
jednotlivých účastníků, kontrolní činnost České obchodní inspekce bude vykonávána, tak 
jako doposud, podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Při kontrole bude 
postupováno podle již zavedeného funkčního systému. 

 
2. Navrhovaný předpis neupravuje a nezasahuje do oblasti transparentnosti a otevřených 

dat/ upravuje a zasahuje do oblasti transparentnosti a otevřených dat. 
 
3. Předložený návrh je svým rozsahem přiměřený cílům, které si klade. 
 

 
J) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
II)  Zvláštní část 
 

K ČÁSTI PRVNÍ 

 

K Čl. I 

K bodu 1 (§ 1 a poznámka pod čarou č. 1) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSABJG3GNU)



23 
 

Legislativně technická úprava reflektující právní stav po vstupu Smlouvy o fungování 
Evropské unie v účinnost. Dále se z důvodu toho, že implementační předpisy členských států 
musí obsahovat odkaz na příslušnou směrnici, doplňuje poznámka pod čarou č. 1 o směrnici 
Evropského parlamentu a Rady č. 2014/94/EU, o zavádění infrastruktury pro alternativní 
paliva, jejíž část je předloženým návrhem zákona implementována. 

K bodu 2 (§ 1 písm. d)) 

Jedná se o transpozici směrnice 2014/94/EU, která nově řadí mezi alternativní pohonné hmoty 
i elektřinu pro pohon vozidel. Z důvodu zajištění transponované povinnosti zveřejňovat 
informace o tom, kde se nachází čerpací a veřejně přístupná dobíjecí stanice na prodej 
alternativních pohonných hmot, rozšiřuje se dosavadní evidence čerpacích stanic, která je 
vedena Ministerstvem průmyslu a obchodu, o evidenci dobíjecích stanic.  Z tohoto důvodu 
a v souladu s Národním akčním plánem „Čistá mobilita“ se doplňuje stávající rozsah zákona 
v oblasti evidence o evidenci dobíjecích stanic pohonných hmot. 

K bodu 3 (§ 2 písm. a)) 

Aby bylo možno transponovat do zákona příslušná ustanovení směrnice 2014/94/EU, která se 
týkají pouze skupiny alternativních pohonných hmot (alternativních paliv), upravuje se 
definice stávajícího pojmu „pohonné hmoty“ tak, že je v nich v souladu se směrnicí 
2014/94/EU vyčleněna výslovně skupina alternativních paliv. 

K bodu 4 (§ 2 písm. b)) 

Do základního pojmosloví zákona se doplňuje další zákonem používaný pojem, a to pojem 
„alternativní palivo“. Tento pojem je definován tak, jak to vyžaduje transponovaná směrnice 
2014/94/EU. Nově je tak přidána do pohonných hmot i elektřina pro pohon elektrických 
vozidel. 

K bodu 5 (§ 2 písm. e)) 

Do základního pojmosloví zákona se doplňuje další zákonem používaný pojem „elektrické 
vozidlo“. Tento pojem je definován tak, jak vyžaduje transponovaná směrnice 2014/94/EU. 

 

K bodu 6 (§ 2 písm. f))  

Dochází ke změně upřesnění definice čerpací stanice, ze které se nově pohonné hmoty mohou 
pouze prodávat nebo prodávat a vydávat. Zároveň se z použitého pojmu pohonné hmoty v této 
definici vylučuje elektřina, která je řešena v navrhované úpravě dobíjecích stanic. Současně se 
upřesňuje, že čerpací stanicí není stavba nebo zařízení, z kterého se pohonné hmoty pouze 
vydávají pro vlastní potřebu. 

 K bodu 7 (§ 2 písm. g)) 
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Jelikož nově bude zákon o pohonných hmotách upravovat i elektřinu pro pohon elektrických 
vozidel, navrhuje se v souladu s definicí výdeje ostatních pohonných hmot upravit obdobně 
i výdej elektřiny pro pohon elektrických vozidel. 

Nově se navrhuje definovat výdej pohonných hmot, kdy pohonné hmoty bude možné 
bezúplatně vydat nejen do palivové nádrže vozidla (vkládá se slovo „zpravidla“). Tímto 
dochází ke zpřesnění vlastní potřeby vlastníka pohonných hmot. Ten si bude moci vydávat 
pohonné hmoty např. do různých přepravních nádrží, kterými si doplňuje palivové nádrže 
svých vozidel pracujících např. v těžko přístupném terénu (např. zemědělské a lesnické nebo 
stavební práce). 

K bodu 8 (§ 2 písm. h)) 

Navrhuje se zpřesnění definice provozovatele čerpací stanice, aby nedocházelo k nejasnostem 
a bylo jednoznačné, že provozovatel čerpací stanice může z  čerpací stanice pohonné hmoty 
nejen prodávat, ale prodávat a vydávat. Tato úprava definice rovněž koresponduje s definicí 
čerpací stanice, z níž se pohonná hmota může jak prodávat, tak i prodávat a vydávat.  

K bodu 9 (§ 2 písm. l) bod 1) 

Vzhledem k tomu, že zákon o pohonných hmotách je rozšířen o novou pohonnou hmotu – 
elektřinu, upravují se s ohledem na tuto skutečnost i výjimky pro distributory pohonných 
hmot. Nově nebude distributorem osoba, která prodává pohonné hmoty z dobíjecí stanice. 
Tato úprava je analogická s úpravou pro čerpací stanice, tj. distributorem pohonných hmot 
rovněž není osoba, které prodává pohonné hmoty z čerpací stanice.  

K bodu 10 (§ 2 písm. l) body 3 a 4) 

Navrhovaná úprava rozšiřuje dosavadní výjimky z distribuce pohonných hmot.  

Navrhuje se, aby i prodejci elektřiny nebyli distributory pohonných hmot podle zákona 
o pohonných hmotách. Tato výjimka vyplývá z toho, že elektřina je distribuována k místu 
prodeje naprosto odlišným způsobem, než je distribuována motorová nafta nebo automobilové 
benziny, a to elektrizační soustavou. Navíc fyzická nebo právnická osoba, která elektřinu 
takto prodává, je držitelem licence na obchod s elektřinou podle energetického zákona a k 
udělení této licence musí Energetickému regulačnímu úřadu prokázat splnění obdobných 
podmínek, jako prokazují distributoři pohonných hmot v rámci své registrace nebo v rámci 
žádosti o udělení koncese (z téhož důvodu mají v současné době obdobnou výjimku i prodejci 
stlačeného zemního plynu, kteří se rovněž v oblasti obchodování řídí zákonem č. 458/2000 
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický 
zákon“) a pro prodej zemního plynu musí mít příslušnou licenci dle energetického zákona). 

Dále se navrhuje výjimka z distribuce pohonných hmot pro vydavatele palivových karet, 
pokud tito prodávají pohonné hmoty, které byly nakoupeny z čerpací stanice prostřednictvím 
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jimi vydaných palivových karet. Palivová karta, někdy též nazývaná tankovací karta, slouží 
k bezhotovostnímu čerpání pohonných hmot.   

K bodu 11 (§ 2 písm. m), n), o), p), q) a r)) 

Do základního pojmosloví zákona se doplňují další pojmy, jejichž transpozici vyžaduje 
směrnice  2014/94/EU. Jedná se konkrétně o tyto pojmy: veřejně přístupná čerpací stanice, 
dobíjecí stanice včetně dobíjecího bodu, běžná dobíjecí stanice, vysoce výkonná dobíjecí 
stanice a veřejně přístupná dobíjecí stanice. Tyto pojmy jsou definovány obdobně jako ve 
směrnici 2014/94/EU. Pokud se jedná o nediskriminační přístup, který musí být zajištěn 
u veřejně přístupných čerpacích nebo dobíjecích stanic, tento je definován zcela v souladu se 
směrnicí 2014/94/EU. 

K bodu 12 (§ 3 odst. 1) 

Stávající znění zákona o pohonných hmotách stanovuje kvalitu pohonných hmot, které mohou 
být prodávány nebo vydávány na čerpacích stanicích. Nově je pohonnou hmotou i elektřina 
pro pohon vozidel a zvláštních vozidel, jde však o zcela specifické médium pro pohon (s 
jinými hodnotícími parametry než mají kapalné nebo plynné pohonné hmoty). Vzhledem 
k této skutečnosti a dále k tomu, že nakládání s touto pohonnou hmotou se bude i nadále řídit 
energetickým zákonem, navrhuje se výjimka, že stanovené požadavky na pohonné hmoty, se 
nebudou vztahovat na jeden druh pohonné hmoty, a to konkrétně na elektřinu.   

K bodu 13 (§ 3 odst. 2), k bodu 22 (§ 5 odst. 7 písm. d)), k bodu 23 (§ 5 odst. 7 písm. e) 
a f)), k bodu 40 (§ 7 odst. 2 písm. b)), k bodu 57 (§ 9 odst. 4 písm. e)), k bodu 58 (§ 9 
odst. 4 písm. f) a g)), k bodu 59 (§ 9 odst. 5), k bodům 65 až 67 (§ 9 odst. 14 písm. a) až 
c)) a k bodu 69 (§ 10 odst. 4 písm. a)) – ode dne 1. ledna 2018    

Obsahem zákonem č. 91/2011 Sb. byla transpozice směrnice 2009/30/ES. Tato směrnice 
stanovovala povinnost, jejímž účelem bylo zajištění dodávek motorového benzinu s nižším 
obsahem biopaliva do konce roku 2013, ale zároveň byla touto směrnicí dána členským 
státům možnost za podmínky, pokud to státy považovaly za nutné, aby tuto povinnost po 
příslušných subjektech vyžadovaly i po delší časové období (přechodné období). Česká 
republika tuto možnost využila a stanovila toto období až do 31. prosince 2018, a to 
s ohledem na počet a stáří českého autoparku vozidel se zážehovými motory 
a předpokládanou rychlostí jejich obměny. Z tohoto důvodu byly do zákona o pohonných 
hmotách vloženy příslušné povinnosti včetně stanovení správních deliktů za jejich neplnění 
a určení příslušných kontrolních orgánů. Ale vzhledem ke skutečnosti, že daná ustanovení 
obsahující tuto úpravu měla platit pouze po uvedenou přechodnou dobu, byly rovněž zákonem 
č. 91/2011 Sb. do zákona o pohonných hmotách vloženy příslušné novelizační body, jež 
zavedenou přechodnou právní úpravu zrušují (u těchto novelizačních bodů byla stanovena 
odložená účinnost, a to ode dne 1. ledna 2019).  

Navrhovaná změna zákona o pohonných hmotách mění ustanovení, které jsou právě obsahem 
platných a dosud neúčinných novelizačních bodů, ale zároveň mění i původně stanovené 
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přechodné období (toto období zkracuje z 31. prosince 2018 na 31. prosince 2017). Z tohoto 
důvodu a dále z důvodu právní jistoty příslušných adresátů dané právní normy dochází 
v zákoně č. 91/2011 Sb. ke zrušení všech předmětných novelizačních bodů, u nichž byla 
stanovena odložená účinnost od 1. ledna 2019. 

Právní úpravu obsaženou v těchto rušených novelizačních bodech pak přebírá tato novela do 
příslušných novelizačních bodů, u nichž je navrhována také odložená účinnost, a to nově ale 
ode dne 1. ledna 2018. Důvodem zkrácení původního přechodného období je především 
skutečnost, že je potřeba, aby Česká republika plnila své závazky spočívající v povinnosti 
dodavatelů pohonných hmot do roku 2017 snížit emise skleníkových plynů v úplném 
životním cyklu pohonné hmoty o 4%. 

K bodu 14 (§ 4 odst. 2) 

Do zákonem stanovených výjimek z povinnosti předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu 
souhrnnou zprávu o množství a složení jednotlivých druhů prodaných pohonných hmot se 
nově zařazují čerpací stanice, z nichž jsou pohonné hmoty prodávány výlučně pro pohon 
vozidel základní složky integrovaného záchranného systému, protože účel a využití těchto 
čerpacích stanic je obdobný jako u čerpacích stanic ozbrojených sil, které již jsou podle 
dosavadní právní úpravy v dané výjimce uvedeny.  

K bodu 15 (nadpis § 5) 

Obsahem celého § 5 je prodej a výdej pohonných hmot z čerpací stanice a jednotlivé 
povinnosti provozovatelů i vlastníků čerpací stanice. V souvislosti s tím, že elektřina pro 
pohon vozidel je nově definována jako pohonná hmota podle zákona o pohonných hmotách, 
ale tato je jiným médiem pro pohon než ostatní pohonné hmoty a je prodávána a vydávána 
nikoli z čerpací stanice, ale z dobíjecí stanice. Stanovuje se, že § 5 se na prodej a výdej 
elektřiny vůbec nevztahuje.  

K bodu 16 (§ 5 odst. 1)  

Upravuje se nově prodej a výdej pohonných hmot s výjimkou elektřiny. Nově se stanovuje, že 
prodej nebo prodej a výdej těchto pohonných hmot je povolen z čerpací stanice, která splňuje 
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy a českou technickou normou upravující 
požadavky na umístění čerpacích stanic a hygienické, technické a technologické požadavky 
pro projektování nových a stavebních změn stávajících čerpacích stanic a je užívána na 
základě rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem. Současně se nově 
upravují dosavadní poznámky pod čarou č. 5 a 6, jež obsahují zvláštní právní předpisy a ČSN, 
na které je v tomto ustanovení odkazováno, a kterými se čerpací stanice musí řídit. Většina 
uvedených právních předpisů v původní poznámce pod čarou č. 5 již neodpovídala 
aktuálnímu stavu, proto byl výčet těchto právních předpisů upraven tak, aby odpovídal 
aktuálně platnému a účinnému právnímu stavu. V souladu s transpozicí směrnice 2014/94/EU 
bude rovněž novelizována Ministerstvem pro místní rozvoj vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby (odkaz na ni je uveden právě v dané poznámce pod 
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čarou), která zavede do českého právního řádu směrnicí stanovené konkrétní technické 
specifikace pro čerpací stanice.   

Navrhovaná změna přispěje k větší právní jistotě adresátů dané právní normy. 

K bodu 17 (§ 5 odst. 2 a 3) 

Navrhuje se vypuštění předmětných ustanovení z důvodu jejich nadbytečnosti. Důvodem jsou 
navrhované změny týkající se povolování provozu čerpacích stanic pohonných hmot, které 
nejsou stavbou, ale jsou výrobkem plnícím funkci stavby, a které budou rovněž posuzovány 
v rámci příslušného stavebního řízení přímo v rámci stavebního zákona. Z tohoto důvodu jsou 
původní taxativně stanovené podmínky pro čerpací stanice „nestavby“, které byli vlastníci 
těchto čerpacích stanic povinni splnit, aby jim bylo vydáno od stavebního úřadu zvláštní 
povolení provozu, zcela rušeny. Obdobně se navrhuje i zrušení ustanovení, které umožňovalo 
stavebnímu úřadu odebrat čerpací stanici povolení provozu, pokud nebyly při jejím provozu 
dodržovány zákonem stanovené podmínky. Nově budou čerpací stanice „nestavby“ (tj. 
výrobky plnicí funkci stavby) řešeny přímo dle stavebního zákona.  

K bodu 18 (§ 5 odst. 2) 

V souladu s transpozicí směrnice 2014/94/EU se navrhuje zrušit výjimku pro prodej a výdej 
stlačeného zemního plynu. Důvodem je skutečnost, že se i na čerpací stanice pro prodej 
a výdej stlačeného zemního plynu budou vztahovat technické specifikace podle této směrnice 
(konkrétní technické specifikace budou předmětem novely vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj, a to vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů). Tímto budou rovněž nastaveny rovné podmínky pro všechny čerpací 
stanice pohonných hmot bez ohledu na druh prodávané nebo vydávané pohonné hmoty. 
V návaznosti na změnu definice čerpací stanice se z předmětného ustanovení odstraňuje 
dosavadní výjimka pro výdej pohonných hmot pouze pro vlastní potřebu, neboť pouze výdej 
z čerpací stanice není možný a uvedené ustanovení by bylo nadbytečné.   

K bodu 19 (§ 5 odst. 6) 

Navrhuje se sjednocení podmínek pro všechny čerpací stanice. Důvodem je skutečnost, že 
všechny čerpací stanice nakládají s rizikovými látkami (pohonnými hmotami), které při 
nesprávné manipulaci mohou způsobit škody ekologické nebo škody na majetku nebo zdraví 
občanů. Povolení užívání čerpacích stanic nebo jejich umístění v případě čerpací stanice jako 
výrobku plnícího funkci stavby posuzuje stavební úřad a tyto čerpací stanice se řídí českými 
právními předpisy a českými technickými normami. Čerpací stanice jsou před uvedením do 
provozu evidovány a i nadále jsou kontrolovány státními orgány (ČOI, celní úřad, stavební 
úřad). Z tohoto důvodu se navrhuje stanovit obecnou povinnost, aby při provozu čerpacích 
stanic nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí, 
což zároveň umožní provádět kontroly Českou obchodní inspekcí  u všech čerpacích stanic.  

K bodu 20 (§ 5 odst. 7 písm. a)) 
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V souladu s transpozicí směrnice č. 2014/94/EU se navrhuje úprava ustanovení o označování 
pohonných hmot na čerpacích stanicích, které musí být pro spotřebitele jasné a snadno 
srozumitelné. Vzhledem k tomu, že obchodní název může být pro spotřebitele zavádějící, 
navrhuje se, aby prodávaná pohonná hmota byla vždy označena názvem podle příslušné 
technické normy, která stanovuje složení a jakost dané pohonné hmoty. Pokud bude příslušná 
česká technická norma odkazovat na grafické označení, bude provozovatel čerpací stanice 
povinen označit výdejní stojany i tímto grafickým označením. 

K bodu 21 (§ 5 odst. 7 písm. b)) 

V souladu s transpozicí směrnice se doplňují nové povinnosti pro provozovatele čerpacích 
stanic, a to povinnost uvádět cenu jimi prodávaného stlačeného nebo zkapalněného zemního 
plynu nebo vodíku, která bude přepočtená na ekvivalent 1 litru motorového benzinu a dále 
informace o kompatibilitě prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot s vozidlem 
spotřebitele. První informace má sloužit k tomu, aby si spotřebitel mohl porovnat výhodnost 
alternativních pohonných hmot ve vztahu k fosilním pohonným hmotám. Druhá informační 
povinnost je zavedena s ohledem na neustále se zvyšující rozmanitost pohonných hmot. 
Provozovatelé čerpacích stanic by tak na vyžádání měli být schopni poskytnout spotřebiteli 
kvalifikované rady, co se týká použitelné pohonné hmoty do jejich vozidla.  

K bodu 24 (§ 5a) 

Doplňuje se nadpis stávajícího ustanovení § 5a, který obsahuje způsoby nákupu pohonných 
hmot. Vzhledem k možnému nejednoznačnému výkladu uvedeného zákonného ustanovení, 
kdy mohl být nesprávně zaměňován prodej pohonných hmot z čerpací stanice, tj. prodej přes 
stanovené měřidlo a pistoli výdejního stojanu, za prodej pohonných hmot i v prostoru čerpací 
stanice (např. na odstavné ploše v prostoru čerpací stanice), navrhuje se upřesnění tohoto 
prodeje pohonných hmot, a to tak, že musí jít o prodej přímo z čerpací stanice, tj. přes 
stanovené měřidlo a pistoli výdejního stojanu. Dále se stanovuje, že distributoři pohonných 
hmot a provozovatelé čerpacích stanic mohou nakupovat stlačený zemní plyn i od osoby, 
která je držitelem platné licence na obchod s plynem.  

Dále se nově stanovuje zákaz nákupu 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. 

K bodu 25 (nadpis § 6) 

Směrnice č. 2014/94/EU, požaduje, aby členské státy zajistily, aby všem uživatelům byly na 
otevřeném a nediskriminačním základě přístupné informace o zeměpisném umístění čerpacích 
a dobíjecích stanic na alternativní paliva. Ke splnění této povinnosti bude využita stávající 
evidence čerpacích stanic vedená Ministerstvem průmyslu a obchodu, která bude nově 
rozšířena i o evidenci dobíjecích stanic. V souladu s tímto se proto doplňuje název stávajícího 
paragrafu, který upravuje evidenci čerpacích stanic o evidenci dobíjecích stanic. 

K bodu 26 (§ 6 odst. 1) 
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V souladu s transpozicí směrnice 2014/94/EU a v souladu s Národním akčním plánem „Čistá 
mobilita“, je doplněna stávající evidence čerpacích stanic o evidenci dobíjecích stanic. Na 
základě získaných informací od vlastníků čerpacích stanic a vlastníků dobíjecích stanic 
Ministerstvo průmyslu a obchodu rozšíří stávající informace o veřejně přístupných čerpacích 
stanicích, které zveřejňuje na svých webových stránkách, o druhy prodávaných pohonných 
hmot. Dále bude Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž zveřejňovat i příslušné informace 
o umístění veřejně přístupných dobíjecích stanic tak, jak vyžaduje směrnice 2014/94/EU.  

K bodu 27 (§ 6 odst. 2)   

Aby mohla být naplněna transpoziční povinnost ze směrnice č. 2014/94/EU o poskytování 
informací spotřebitelům o veřejně přístupných čerpacích a dobíjecích stanicích, a to na 
otevřeném a nediskriminačním základě, doplňuje se stávající evidence čerpacích stanic 
o evidenci dobíjecích stanic. 

K bodu 28 (§ 6 odst. 2 písm. a))  

Aby mohla být naplněna transpoziční povinnost ze směrnice  2014/94/EU o poskytování 
informací spotřebitelům o veřejně přístupných čerpacích a veřejně přístupných dobíjecích 
stanicích, a to na otevřeném a nediskriminačním základě, doplňuje se stávající evidence 
čerpacích stanic o evidenci dobíjecích stanic. Nově se budou do evidence čerpacích stanic 
a dobíjecích stanic zapisovat i údaje o vlastníkovi a provozovateli dobíjecí stanice. 

K bodu 29 (§ 6 odst. 2 písm. b))   

Aby mohla být naplněna transpoziční povinnost ze směrnice č. 2014/94/EU o poskytování 
informací spotřebitelům o veřejně přístupných čerpacích a dobíjecích stanicích, a to na 
otevřeném a nediskriminačním základě, doplňuje se stávající evidence čerpacích stanic 
o evidenci dobíjecích stanic. Nově se budou do evidence čerpacích stanic a dobíjecích stanic 
zapisovat obdobně jako u čerpacích stanic i údaje o typu nebo stručný popis dobíjecí stanice. 
Vlastník veřejně přístupné dobíjecí stanice bude povinen bez zbytečného odkladu oznamovat 
uvedení veřejně přístupné dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení jejího provozu a každou 
změnu zákonem požadovaných údajů. 

K bodu 30 (§ 6 odst. 2 písm. c)) 

Aby mohla být naplněna transpoziční povinnost ze směrnice o poskytování informací 
spotřebitelům o veřejně přístupných čerpacích a dobíjecích stanicích, a to na otevřeném 
a nediskriminačním základě, doplňuje se stávající evidence čerpacích stanic o evidenci 
dobíjecích stanic. Nově se budou do evidence čerpacích stanic a dobíjecích stanic zapisovat 
i údaje o adrese nebo určující poloze dobíjecí stanice. 

K bodu 31 (§ 6 odst. 2 písm. d) až f)) 

Aby mohla být naplněna transpoziční povinnost ze směrnice o poskytování informací 
spotřebitelům o veřejně přístupných čerpacích a dobíjecích stanicích, a to na otevřeném 
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a nediskriminačním základě, navrhuje se doplnit, aby vlastníci čerpacích stanic byli povinni 
do této evidence hlásit nové údaje. Konkrétně se jedná o údaj o tom, zda je čerpací stanice 
veřejně přístupná nebo nikoliv, neboť na základě transponované povinnosti ze směrnice 
2014/94/EU se budou zveřejňovat pouze čerpací stanice, které jsou veřejně přístupné, přičemž 
evidovat se budou nadále všechny čerpací stanice (tj. tedy i ty, které nejsou veřejně přístupné, 
a to především z důvodu zabránění případným daňovým únikům a kontroly jakosti pohonných 
hmot). Tato povinnost se zavádí rovněž pro vlastníky dobíjecích stanic, aby byla naplněna 
příslušná povinnost i pro tyto subjekty.  

Dalším novým údajem, který bude povinen vlastník čerpací stanice hlásit, je údaj o tom, jaké 
pohonné hmoty se na čerpací stanici prodávají (tento údaj bude sloužit ke splnění 
transponované informační povinností pro spotřebitele, aby tito byli informováni o tom, kde 
mohou nakoupit alternativní paliva). Vlastník dobíjecí stanice bude povinen do dané evidence 
hlásit rovněž počet dobíjecích bodů na dobíjecí stanici. 

K bodu 32 (§ 6 odst. 2 písm. g)) 

Vzhledem ke skutečnosti, že evidence čerpacích stanic je nově rozšířena i o evidenci 
dobíjecích stanic, doplňuje se, aby obdobně jako je to u čerpacích stanic, bylo v této evidenci 
uvedeno i datum uvedení dobíjecí stanice do provozu a datum ukončení provozu dobíjecí 
stanice. 

K bodu 33 (§ 6 odst. 3 písm. a)) 

V souvislosti s rozšířením informací vedených v evidenci čerpacích a dobíjecích stanic, 
rozšiřují se povinnosti pro vlastníky čerpacích stanic nahlásit do této evidence nové údaje 
(konkrétně údaj, zda je čerpací stanice veřejně přístupná nebo nikoliv, a název prodávaných 
pohonných hmot na čerpací stanici).  

K bodu 34 (§ 6 odst. 3 písm. b)) 

V souvislosti s rozšířením informací vedených v evidenci čerpacích a dobíjecích stanic, 
rozšiřují se povinnosti pro vlastníky čerpacích stanic nahlásit do této evidence každou změnu 
i u nových nahlašovaných údajů (konkrétně změnu údaje, zda je čerpací stanice veřejně 
přístupná nebo nikoliv, a dále případnou změnu druhu prodávaných pohonných hmot na 
čerpací stanici). 

 

 

K bodu 35 (§ 6 odst. 4) 

V souvislosti s  rozšířením databáze evidence čerpacích stanic o dobíjecí stanice, zavádí se 
povinnost pro vlastníky dobíjecích stanic, aby před uvedením dobíjecí stanice do provozu 
uváděli do této evidence údaje potřebné ke splnění transpoziční povinnosti ze směrnice 
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2014/94/EU, kterou je poskytování informací spotřebitelům o veřejně přístupných dobíjecích 
stanicích, a to na otevřeném a nediskriminačním základě. Tato povinnost je stanovena 
obdobně jako povinnost pro vlastníky čerpacích stanic. Navrhovaná povinnost se vztahuje na 
nahlášení příslušných evidovaných údajů již před uvedením dobíjecí stanice do provozu, dále 
na nahlášení každé změny již evidovaných údajů v evidenci dobíjecích stanic a dále i na 
nahlášení ukončení provozu dobíjecí stanice. 

K bodu 36 (§ 6q) 

Aby mohla být naplněna transpoziční povinnost ze směrnice 2014/94/EU, navrhuje se vložení 
zcela nového zákonného ustanovení do zákona o pohonných hmotách, a to § 6q, který se bude 
týkat elektřiny jako nového alternativního paliva pro pohon elektrických vozidel, a to 
podmínek pro provozování dobíjecích stanic. Zákon o pohonných hmotách neřeší podmínky 
připojení dobíjecí stanice k elektrizační soustavě, neboť dobíjecí stanice je ve smyslu zákona 
č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, odběrným místem, a proto se pravidla 
jejího připojení k elektrizační soustavě řídí energetickým zákonem, zejména § 28, který 
stanovuje práva a povinnosti zákazníka, a jeho prováděcími předpisy, konkrétně vyhláškou 
č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Zákon pouze v souladu 
s transpozičními povinnostmi vyplývajícími ze směrnice 2014/94/EU zavádí příslušné 
povinnosti pro provozovatele dobíjecí stanice. 

Jednou z těchto povinností je povinnost, která se týká poskytování informace o kompatibilitě 
elektrického vozidla s jím provozovanou dobíjecí stanicí. Tato úprava je stanovena obdobně 
jako povinnost pro provozovatele čerpacích stanic. Uvedená zákonná povinnost je naplněna 
zpřístupněním informace o  příslušném typu konektorů na dobíjecí stanici (podrobně uvedeno 
v Závěrečné zprávě RIA), který z pohledu uživatele kompatibilitu zcela jednoznačně vymezí. 

Aby mohla být naplněna transpoziční povinnost ze směrnice 2014/94/EU spočívající v tom, 
že dobíjecí stanice pro elektrická vozidla musí splňovat minimální technické specifikace 
stanovené v bodě 1 přílohy II směrnice (přičemž tyto požadavky jsou v dané příloze rozlišeny 
zvlášť na běžné dobíjecí stanice – požadavky stanoveny v bodě 1.1 přílohy II směrnice 
a zvlášť na vysoce výkonné dobíjecí stanice – požadavky stanoveny v bodě 1.2 přílohy č. II 
směrnice), stanovují se další povinnosti pro provozovatele dobíjecích stanic, a to také jednak 
pro provozovatele běžných dobíjecích stanic a dále pro provozovatele vysoce výkonných 
dobíjecích stanic. V zákoně o pohonných hmotách se tak stanovuje obecná povinnost, že 
provozovatel dobíjecí stanice je povinen zajistit, aby dobíjecí stanice, kterou provozuje, 
splňovala určité požadavky. Tyto požadavky jsou pak stanoveny odlišně pro běžné dobíjecí 
stanice a vysoce výkonné dobíjecí stanice, a to zcela shodným způsobem, jako je tomu 
v současné platné právní úpravě u čerpacích stanic, tj. s odkazem na příslušný zvláštní právní 
předpis s uvedením jeho slovního popisu a příslušných českých technických norem 
s uvedením jejich slovního popisu. V nově zaváděných poznámkách pod čarou č. 16 až 18 
jsou uvedeny již příslušné konkrétní právní předpisy a české technické normy, které stanovují 
požadavky, které musí splňovat běžné dobíjecí stanice a vysoce výkonné dobíjecí stanice.  
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Z hlediska zajištění transparentního a nediskriminačního přístupu k zákazníkům je 
provozovatelům veřejně přístupných dobíjecích stanic uložena povinnost zpřístupnit na těchto 
dobíjecích stanicích informace o ceně prodávané elektřiny. 

K bodu 37 (§ 7 odst. 1 písm. a)) 

V souvislosti s transpoziční povinností vyplývající ze směrnice, kdy se v zákoně o pohonných 
hmotách rozšířila evidence čerpacích stanic o evidenci dobíjecích stanic, rozšiřuje se úměrně 
tomu i působnost státní správy. Jelikož původní evidenci čerpacích stanic vedlo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, rozšiřuje se povinnost tohoto ministerstva vést i novou rozšířenou 
evidenci čerpacích a dobíjecích stanic. Přístup do databáze evidence čerpacích a dobíjecích 
stanic je na základě již stávajícího ustanovení umožněn všem správním úřadům bez omezení 
(např. Finanční správě, Celní správě, aj.)  

K bodu 38 (§ 7 odst. 2 písm. a)) 

Novou pohonnou hmotou (alternativním palivem) se z důvodu transpozice směrnice 
2014/94/EU  stala elektřina pro pohon elektrických vozidel. Vzhledem k tomu, že se však 
jedná o jiné médium pro pohon vozidel, než jsou ostatní kapalné a plynné pohonné hmoty, 
s jinými kvalitativními parametry, stanovuje se u elektřiny výjimka pro provádění kontrol 
složení a jakosti pohonných hmot Českou obchodní inspekcí. 

K bodu 39 (§ 7 odst. 2 písm. b)) 

Upravují se povinnosti České obchodní inspekce v souvislosti se zrušením povinnosti 
stavebních úřadů vydat čerpacím stanici, která není stavbou, povolení k jejímu provozu, 
pokud tato čerpací stanice splnila v zákoně o pohonných hmotách předem definované 
povinnosti. Dodržování těchto definovaných povinností v průběhu provozu čerpací stanice 
kontrolovala Česká obchodní inspekce. Vzhledem k tomu, že tyto předem definované 
povinnosti pro čerpací stanice „nestavby“ byly zrušeny (nově budou čerpací stanice, které 
jsou výrobkem plnicím funkci stavby, povolovány v rámci režimu stavebního zákona), ruší se 
i povinnost jejich kontroly pro Českou obchodní inspekci. Jedná o legislativně technickou 
změnu stávajícího ustanovení, která zohledňuje navrhovanou změnu § 5 (přečíslování 
původních odstavců v § 5). 

V souladu s navrhovanými změnami zákona o pohonných hmotách, které spočívají ve 
stanovení nových povinností převzatých z transponované směrnice 2014/94/EU (povinnosti 
pro provozovatele dobíjecích stanic) je naopak působnost České obchodní inspekce nově 
rozšířena o kontrolu dodržování povinnosti provozovatelů dobíjecí stanice zpřístupnit na ní 
informace o kompatibilitě elektrického vozidla s jím provozovanou dobíjecí stanicí. Dále se 
tomuto kontrolnímu orgánu stanovuje povinnost kontroly provozovatelů veřejně přístupných 
dobíjecích stanic, zda na těchto stanicích zpřístupňují informace o ceně prodávané elektřiny. 

K bodu 41 (§ 7 odst. 2 písm. c)) 
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Nově je stanovena povinnost České obchodní inspekci, aby ve spolupráci s orgány správního 
dozoru kontrolovala, zda při provozu všech čerpacích stanic, nedochází k ohrožení života 
nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí. 

V souladu s navrhovanými změnami zákona o pohonných hmotách, které spočívají ve 
stanovení nových povinností převzatých z transponované směrnice 2014/94/EU (konkrétně 
povinnosti provozovatele běžné a vysoce výkonné dobíjecí stanice zajistit, aby jím 
provozovaná dobíjecí stanice splňovala zákonem stanovené požadavky) je České obchodní 
inspekci nově uloženo, aby ve spolupráci s orgány správního dozoru, kontrolovala, zda běžné 
a vysoce výkonné dobíjecí stanice splňují technické požadavky stanovené zvláštním právním 
předpisem a českou technickou normou (obdobnou povinnost kontrolují i u čerpacích stanic), 
přičemž odpovědnost za splnění těchto technických požadavků mají provozovatelé těchto 
dobíjecích stanic. 

K bodu 42 (§ 7 odst. 3) 

V souvislosti s úpravou § 5, kde došlo k vypuštění taxativně stanovených podmínek pro 
čerpací stanice, které nejsou stavbou (z důvodu změny posuzování těchto čerpacích stanic), 
došlo k přečíslování odstavců tohoto paragrafu. Z tohoto důvodu dochází i ke změně číslování 
odkazu v § 5, který stanovuje, které povinnosti kontrolují celní úřady. Obsah povinností se 
nemění (kontrola čerpacích stanic, zda je vedena průkazná evidence o množství prodaných 
nebo vydaných pohonných hmot). Jedná se o legislativně technickou změnu ustanovení 
zohledňující navrhovanou změnu § 5 (přečíslování původních odstavců v § 5). 

K bodu 43 (§ 7 odst. 6) 

Zrušuje se ustanovení, které dávalo stavebním úřadům pravomoc odebrat jimi vydané 
povolení provozu čerpací stanici, která nebyla stavbou, pokud při provozu této čerpací stanice 
docházelo k porušování zákonem taxativně stanovených podmínek. Důvodem je změna 
způsobu povolování čerpacích stanic, které nejsou stavbou, ale jsou výrobky, které plní funkci 
stavby. 

K bodu 44 (§ 8 odst. 1 písm. c)) 

Legislativně technická změna ustanovení zohledňující navrhovanou změnu § 5 (přečíslování 
původních odstavců v § 5). 

K bodu 45 (§ 8 odst. 1 písm. d)) 

V souladu s navrhovanou změnou § 6 odst. 2 a 3, na jejímž základě jsou vlastníci čerpací 
stanice povinni do evidence čerpacích stanice hlásit další nové údaje /konkrétně údaje 
uvedené v § 6 odst. 2 písm. d) a e) zákona/, doplňuje se stávající ustanovení upravující 
přestupek fyzické osoby, která je vlastníkem čerpací stanice, o nesplnění povinnosti oznámení 
údajů podle § 6 odst. 2 o tyto další dva nové údaje.   
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Dále se jedná o legislativně technickou změnu stávajícího ustanovení, která zohledňuje 
navrhovanou změnu § 6 (přečíslování původních odstavců v § 6). 
 
K bodu 46 (§ 8 odst. 1 písm. e)) 

Legislativně technická změna ustanovení zohledňující navrhovanou změnu § 5 (přečíslování 
původních odstavců v § 5). 

K bodu 47 (§ 8 odst. 1 písm. f)) 

V návaznosti na nově stanovenou povinnost pro vlastníka dobíjecí stanice (neoznámí před 
uvedením dobíjecí stanice do provozu povinné údaje do evidence čerpacích a dobíjecích 
stanic, neoznámí změnu těchto údajů, neoznámí uvedení dobíjecí stanice do provozu 
a neoznámí ukončení provozu dobíjecí stanice) stanovuje se skutková podstata přestupku, 
které se může tato osoba dopustit.   

K bodu 48 (§ 8 odst. 2) 

Na základě navrhované změny spočívající v doplnění nové skutkové podstaty přestupku 
fyzického osoby jako vlastníka dobíjecí stanice, stanovuje se příslušná výše pokut za spáchání 
tohoto přestupku (odpovídá výši pokuty za obdobný přestupek vlastníka čerpací stanice).  

K bodu 49 (§ 9 odst. 1 písm. d)) 

Legislativně technická změna ustanovení zohledňující navrhovanou změnu § 5 (přečíslování 
původních odstavců v § 5). 

K bodu 50 (§ 9 odst. 1 písm. c)) a k bodu 51 (§ 9 odst. 1 písm. d) a e)) 

V návaznosti na nově stanovený zákaz nákupu 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 (tj. povinnost nakupovat pohonné hmoty pouze od 
uvedených osob), stanovuje se skutková podstata správního deliktu právnické nebo 
podnikající fyzické osoby, kterého se může tato osoba dopustit při porušení stanoveného 
zákazu. 

 
K bodu 52 (§ 9 odst. 2) 

V souladu s navrhovanou změnou § 6 odst. 2 a 3, na jejímž základě jsou vlastníci čerpací 
stanice povinni do evidence čerpacích stanice hlásit další nové údaje (konkrétně údaje 
uvedené v § 6 odst. 2 písm. d) a e) zákona – údaj, zda je čerpací stanice veřejná či nikoli 
a název pohonných hmot prodávaných na čerpací stanici), doplňuje se stávající ustanovení 
upravující správní delikt právnické nebo podnikající fyzické osoby, která je vlastníkem 
čerpací stanice, o nesplnění povinnosti oznámení údajů podle § 6 odst. 2 o tyto další dva nové 
údaje.   
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K bodu 53 (§ 9 odst. 3) 

V souvislosti s navrhovanou změnou § 5 odst. 8 (nově § 5 odst. 6), kterou je nově stanovena 
povinnost všem vlastníkům čerpací stanice, aby při jejím provozu nedošlo k ohrožení života 
nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí, zpřesňuje se příslušný správní 
delikt právnických a podnikajících fyzických osob tak, aby tento plně odpovídal nově 
stanovené povinnosti v § 5 odst. 8. 

K bodu 54 (§ 9 odst. 4 písm. a)) 

Legislativně technická změna ustanovení zohledňující navrhovanou změnu § 5 (přečíslování 
původních odstavců v § 5, kdy odstavec 5 se mění na odstavec 3). 

K bodu 55 (§ 9 odst. 4 písm. b), c), d), f) a g)) 

Legislativně technická změna příslušných ustanovení zohledňující navrhovanou změnu § 5 
(přečíslování původních odstavců v § 5, kdy odstavec 9 se mění na odstavec 7).  

K bodu 56 (§ 9 odst. 4 písm. e)) 

Legislativně technická změna ustanovení zohledňující navrhovanou změnu § 5 (přečíslování 
původních odstavců v § 5, kdy odstavec 6 se mění na odstavec 4). 

K bodu 60 (§ 9 odst. 9) 

Legislativně technická změna zohledňující navrhovanou změnu § 5a. 

K bodu 61 (§ 9 odst. 10 až 13) 

V návaznosti na nově stanovené povinnosti pro vlastníka dobíjecí stanice provozovatele 
dobíjecí stanice, provozovatele běžné dobíjecí stanice a provozovatele vysoce výkonné 
dobíjecí stanice (vlastník dobíjecí stanice neoznámí před uvedením dobíjecí stanice údaje do 
evidence čerpacích a dobíjecích stanic, neoznámí změnu těchto údajů, neoznámí uvedení 
dobíjecí stanice do provozu a neoznámí ukončení provozu dobíjecí stanice; provozovatel 
dobíjecí stanice nezpřístupní na dobíjecí stanici informace o kompatibilitě elektrického 
vozidla s jím provozovanou dobíjecí stanicí nebo informace o ceně prodávané elektřiny 
a provozovatel běžné a vysoce výkonné dobíjecí stanice nezajistí, aby tyto dobíjecí stanice 
splňovaly stanovené technické specifikace) se stanovují příslušné skutkové podstaty správních 
deliktů, kterých se mohou tyto osoby dopustit.   

K bodům 62, 63, 64 (§ 9 odst. 14 písm. a), c) a d)) 

Na základě navrhovaných změn spočívajících v doplnění nových skutkových podstat 
správních deliktů právnických nebo podnikajících fyzických osob, stanovuje se příslušná výše 
pokut za spáchání těchto správních deliktů. Jedná se o správní delikty, kterých se nově může 
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dopustit právnická nebo podnikající fyzická osoba, vlastník veřejně přístupné dobíjecí stanice, 
provozovatel dobíjecí stanice, provozovatel běžné dobíjecí stanice a provozovatel vysoce 
výkonné dobíjecí stanice.  

Výše pokut je stanovena ve stanoveném rozmezí, a to vždy v závislosti na konkrétním druhu 
správního deliktu s ohledem na jejich přiměřenost a účelnost tak, aby měla především 
preventivní a výchovný účinek. Výše pokut odpovídá pokutám vlastníků a provozovatelů 
čerpacích stanic za obdobný správní delikt. 

K bodu 68, 70 a 71 (§ 10 odst. 4 písm. a), b) a c)) 

V návaznosti na nově stanovené povinnosti a stanovení příslušných přestupků a správních 
deliktů v případě neplnění těchto povinností, se doplňují společná ustanovení o správních 
deliktech o úpravu působnosti orgánů, věcně příslušných k jejich projednání v 1. stupni.  

K bodu 72 (§ 11) 

Legislativně technická změna ustanovení zohledňující navrhovanou změnu § 5 (přečíslování 
původních odstavců v § 5). 

 

 

K Čl. II 

 

K bodu 1 

V souvislosti s navrhovanou věcnou změnou povolování zřizování čerpacích stanic se 
navrhuje, aby všechny čerpací stanice, které byly zřízeny a splňují stanovené požadavky 
podle doposud platné legislativy, byly i podle nové právní úpravy považovány za čerpací 
stanice.   

K bodu 2 

V souvislosti se zavedením nové právní úpravy vyplývající z transpozice směrnice 
2014/94/EU, která se týká vlastníků čerpacích stanic, a jež spočívá v povinnosti těchto osob 
nahlásit Ministerstvu průmyslu a obchodu do evidence čerpacích stanic další zákonem 
stanovené údaje (konkrétně údaj o tom, zda je čerpací stanice přístupná nebo nikoliv, a dále 
údaj o tom, jaké konkrétní pohonné hmoty se prodávají na čerpací stanici), navrhuje se 
přechodné ustanovení pro ty vlastníky čerpacích stanic, jejichž čerpací stanice byla uvedena 
do provozu již přede dnem nabytí účinnosti navrhované právní úpravy. Vlastníkům těchto 
čerpacích stanic se stanovuje dostatečně dlouhá zákonná lhůta, během níž budou moci 
Ministerstvu průmyslu a obchodu nahlásit tyto další údaje.  
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K bodu 3 

V souvislosti se zavedením nové právní úpravy vyplývající z transpozice směrnice 
2014/94/EU a z Národního akčního plánu „Čistá mobilita“, která se týká vlastníků dobíjecích 
stanic, a jež spočívá v povinnosti těchto osob nahlásit Ministerstvu průmyslu a obchodu do 
evidence dobíjecích stanic zákonem stanovené údaje, navrhuje se přechodné ustanovení pro ty 
vlastníky dobíjecích stanic, jejichž dobíjecí stanice byla uvedena do provozu již přede dnem 
nabytí účinnosti navrhované právní úpravy. Vlastníkům dobíjecích stanic se stanovuje 
dostatečně dlouhá zákonná lhůta, během níž budou moci Ministerstvu průmyslu a obchodu 
nahlásit zákonem stanovené údaje.  

 

 

K ČÁSTI DRUHÉ 

 

K Čl. III – ode dne 1. ledna 2018 

Zákon č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon o pohonných hmotách a zákon o ochraně 
ovzduší, ve znění zákona č. 201/2012 Sb., se mění tak, že se v části první čl. I tohoto zákona 
zrušují všechny novelizační body, které jsou platné, ale dosud neúčinné, neboť jejich účinnost 
byla odložena zákonem č. 91/2011 Sb. na den 1. ledna 2019. Věcný obsah těchto bodů se 
přejímá do předloženého návrhu zákona, konkrétně je předmětem jeho bodů 13, 22, 23, 40, 
57, 58, 59, 65 až 67 a 69, u nichž je navržena také odložená účinnost, a to zcela nově, ode dne 
1. ledna 2018. 

 

 

K ČÁSTI TŘETÍ 

 

K Čl. IV 

Stanovuje se datum účinnosti navrhovaného zákona. 

Navrhované datum nabytí účinnosti reflektuje požadavek, aby se s právním předpisem mohly, 
ještě před nabytím jeho účinnosti, seznámit osoby, pro které je určen, a zároveň je stanoveno 
v souladu s určenou transpoziční lhůtou směrnice 2014/94/EU. 
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Odložená účinnost, a to ode dne 1. ledna 2018, je navrhována u těch ustanovení, která 
přejímají věcný obsah zrušovaných bodů v zákoně č. 91/2011 Sb.       

 

 

 

 

V Praze dne 27. června 2016 

 

 

 

Předseda vlády: 

 Mgr. Sobotka v. r. 

 

 

 

Ministr průmyslu a obchodu: 

Ing. Mládek, CSc., v. r. 
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