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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. 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro 
alternativní paliva 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanoven
í (čl., 
odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

ČÁST 
PRVNÍ,  
§ 2 písm. b) 

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 její 
dekarbonizaci a zvýšit 
environmentální výkonnost 
odvětví dopravy; alternativním 
palivem je zejména biopalivo 
nebo jiné palivo z obnovitelných 
zdrojů, syntetické a parafinické 
palivo, stlačený zemní plyn 
včetně biomethanu, zkapalněný 
zemní plyn včetně biomethanu, 
zkapalněný ropný plyn, 
elektřina a vodík, 

32014L0094 
   

Článek 2, 
odst. 1 

"alternativními palivy" paliva 
nebo zdroje energie, které 
slouží alespoň zčásti jako 
náhrada zdrojů fosilní ropy 
v dodávkách energie pro 
dopravu a které mají potenciál 
přispět k její dekarbonizaci 
a zvýšit environmentální 
výkonnost odvětví dopravy. 
Patří mezi ně mimo jiné: 
 - elektřina, 
 - vodík, 
 - biopaliva ve smyslu čl. 2 
bodu i) směrnice 2009/28/ES, 
 - syntetická a parafinická 
paliva, 
 - zemní plyn, včetně 
biomethanu, v plynné formě 
(stlačený zemní plyn (CNG)) 
a ve zkapalněné formě 
(zkapalněný zemní plyn 
(LNG)), a 
 - zkapalněný ropný plyn 
(LPG); 
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Stránka 2 (celkem 9) 

ČÁST 
PRVNÍ,  
§ 2 písm. e) 

e) elektrickým vozidlem 
motorové vozidlo s pohonem 
zahrnujícím alespoň jedno 
neperiferní elektrické zařízení 
jako měnič energie s elektricky 
dobíjeným systémem ukládání 
energie, který je možno dobíjet 
externě, 

32014L0094 
   

Článek 2, 
odst. 2 

"elektrickým vozidlem" 
motorové vozidlo s pohonem 
zahrnujícím alespoň jedno 
neperiferní elektrické zařízení 
jakožto měnič energie s 
elektricky dobíjeným 
systémem ukládání energie, 
který je možno dobíjet externě; 

ČÁST 
PRVNÍ,  
§ 2 písm. m) 

m) veřejně přístupnou čerpací 
stanicí čerpací stanice na 
dodávku pohonných hmot, jejíž 
provozovatel uživatelům z 
Evropské unie poskytuje 
nediskriminační přístup; 
nediskriminační přístup může 
zahrnovat různé podmínky 
ověření, použití a platby, 

32014L0094 
   

Článek 2, 
odst. 7 

"veřejně přístupnou dobíjecí 
nebo plnicí stanicí" dobíjecí 
nebo plnicí stanice na dodávku 
alternativního paliva, která 
uživatelům poskytuje 
nediskriminační přístup v celé 
Unii. Nediskriminační přístup 
může zahrnovat různé 
podmínky ověření, použití 
a platby; 

ČÁST 
PRVNÍ,  
§ 2 písm. n) 
a o) 

n) dobíjecí stanicí jeden nebo 
více dobíjecích bodů, z nichž se 
při dobíjení elektrického 
vozidla elektřina prodává nebo 
prodává a vydává, 
 

o) dobíjecím bodem zařízení, které 
umožňuje dobíjet v určitém 
okamžiku jedno elektrické vozidlo 
nebo u něhož je v určitém 
okamžiku možno provést výměnu 
baterie u jednoho elektrického 
vozidla, 
 

32014L0094 
   

Článek 2, 
odst. 3 

"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; 

ČÁST 
PRVNÍ,  
§ 2 písm. p) 

p) běžnou dobíjecí stanicí 
dobíjecí stanice, která umožňuje 
přenos elektřiny do elektrického 
vozidla s výkonem 22 kW nebo 
nižším, s výjimkou 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, 
 
 

32014L0094 
   

Článek 2, 
odst. 4 

"běžnou dobíjecí stanicí" 
dobíjecí stanice, která 
umožňuje přenos elektřiny do 
elektrického vozidla 
s výkonem 22 kW nebo 
nižším, s výjimkou 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; 

ČÁST 
PRVNÍ,  
§ 2 písm. q) 

q) vysoce výkonnou dobíjecí 
stanicí dobíjecí stanice, která 
umožňuje přenos elektřiny do 
elektrického vozidla s výkonem 
vyšším než 22 kW, 
 
 

32014L0094 
   

Článek 2, 
odst. 5 

"vysoce výkonnou dobíjecí 
stanicí" dobíjecí stanice, která 
umožňuje přenos elektřiny do 
elektrického vozidla 
s výkonem vyšším než 22 kW; 
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Stránka 3 (celkem 9) 

ČÁST 
PRVNÍ,  
§ 2 písm. r) 

r) veřejně přístupnou dobíjecí 
stanicí dobíjecí stanice na 
dodávku elektřiny, jejíž 
provozovatel uživatelům 
z Evropské unie poskytuje 
nediskriminační přístup; 
nediskriminační přístup může 
zahrnovat různé podmínky 
ověření, použití a platby. 
 

32014L0094 
   

Článek 2, 
odst. 7 

"veřejně přístupnou dobíjecí 
nebo plnicí stanicí" dobíjecí 
nebo plnicí stanice na dodávku 
alternativního paliva, která 
uživatelům poskytuje 
nediskriminační přístup v celé 
Unii. Nediskriminační přístup 
může zahrnovat různé 
podmínky ověření, použití 
a platby; 

ČÁST 
PRVNÍ,  
§ 5, odst. 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Prodej nebo prodej a výdej 
pohonných hmot,……..,, je 
povolen z čerpací stanice, která 
splňuje požadavky stanovené 
zvláštními právními předpisy5) 
…………… 
 
 

32014L0094 
   

Článek 5, 
odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 6, 
odst. 9 
 

Členské státy zajistí, aby 
veřejně přístupné vodíkové 
plnicí stanice zavedené nebo 
obnovené od 18. listopadu 
2017 splňovaly technické 
specifikace stanovené v bodě 2 
přílohy II. 
 
 
 
Členské státy zajistí, aby CNG 
plnicí stanice pro motorová 
vozidla zavedené nebo 
obnovené od 18. listopadu 
2017 splňovaly technické 
specifikace stanovené v bodě 
3.4 přílohy II. 
 
 
 

ČÁST 
PRVNÍ,  
§ 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. 
 
 
 
 
 

32014L0094 
   

Článek 6, 
odst. 9 
 

Členské státy zajistí, aby CNG 
plnicí stanice pro motorová 
vozidla zavedené nebo 
obnovené od 18. listopadu 
2017 splňovaly technické 
specifikace stanovené v bodě 
3.4 přílohy II. 
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ČÁST 
PRVNÍ,  
§ 5, odst. 7 
písm. a) 

(9)(7) Provozovatel čerpací stanice 
je povinen 
a) zajistit označení výdejních 
stojanů pohonných hmot 
obchodním názvem prodávaných 
nebo vydávaných pohonných hmot 
a číslem příslušné české technické 
normy, která stanovuje složení 
a jakost pohonné hmoty, 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, 

32014L0094 
   

Článek 7, 
odst. 2 

Poskytování informací podle 
odstavce 1 vychází 
z ustanovení o označování 
ohledně slučitelnosti paliv 
podle norem evropských 
normalizačních organizací 
stanovujících technické 
specifikace paliv. Odkazují-li 
takové normy ke grafickému 
vyjádření, včetně systému 
barevného kódování, musí být 
grafické vyjádření jednoduché 
a snadno srozumitelné a být 
umístěno jasně viditelným 
způsobem: 
 a) na příslušných čerpadlech 
a jejich výdejních pistolích na 
všech plnicích stanicích ode 
dne uvedení paliv na trh; 
 b) na všech víčkách 
palivových nádrží 
u doporučených motorových 
vozidel slučitelných s tímto 
palivem nebo v jejich těsné 
blízkosti a v příručkách pro 
motorová vozidla, jsou-li tato 
motorová vozidla uvedena na 
trh po 18. listopadu 2016. 
 
 

ČÁST 
PRVNÍ,  
§ 5 odst. 7 
písm. b) 
bod 4 

(9)(7) Provozovatel čerpací stanice 
je povinen ……. 
 
b) zpřístupnit na čerpací stanici 
informace ……. 
 
4. o ceně prodávaného 
stlačeného nebo zkapalněného 
zemního plynu nebo vodíku 
přepočtené na ekvivalent 
jednoho litru motorového 
benzinu, 
  

32014L0094 
   

Článek 7, 
odst. 3 

Při uvádění cen paliv na 
plnicích stanicích se ve 
vhodných případech, zejména 
u zemního plynu a vodíku, pro 
informaci zobrazí porovnání 
jednotkových cen. Zobrazení 
těchto informací nesmí 
uživatele uvádět v omyl ani 
vést k nejasnostem. 
 
S cílem zvýšit informovanost 
spotřebitelů a zajistit 
transparentnost cen paliv 
způsobem jednotným v celé 
Unii je Komise oprávněna 
přijmout prostřednictvím 
prováděcích aktů společnou 
metodiku srovnávání 
jednotkových cen 
alternativních paliv. 
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ČÁST 
PRVNÍ,  
§ 5 odst. 7 
písm. b)  
bod 5 

(9)(7) Provozovatel čerpací stanice 
je povinen ……. 
 
b) zpřístupnit na čerpací stanici 
informace ……. 
 
5. o kompatibilitě prodávaných 
nebo vydávaných pohonných 
hmot s vozidlem nebo zvláštním 
vozidlem, 
  

32014L0094 
   

Článek 7, 
odst. 1  
(pouze 
část 
týkající se 
čerpacích  
stanic) 

Aniž je dotčena směrnice 
2009/30/ES, zajistí členské 
státy, 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. 
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ČÁST 
PRVNÍ,  
§ 6 odst. 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ČÁST 
PRVNÍ,  
§ 6 odst. 2 
úvodní část 
ustanovení,  
písm. a), b), 
c), d) a e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Ministerstvo vede evidenci 
čerpacích a dobíjecích stanic. 
Evidence čerpacích a 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) a e) až g). Ostatní údaje 
z evidence čerpacích a dobíjecích 
stanic jsou neveřejné. 
 
 
 
(2) Do evidence čerpacích 
a dobíjecích stanic se zapisují  
 
a) údaje o vlastníku čerpací nebo 
dobíjecí stanice a údaje 
o provozovateli čerpací nebo  
dobíjecí stanice, není-li zároveň 
jejím vlastníkem, a to 

 ……. 
 

b) typ nebo stručný popis čerpací 
nebo dobíjecí stanice, 
 
c) adresa čerpací nebo dobíjecí 
stanice nebo, v případě, že to 
není možné, jiné údaje určující 
polohu čerpací nebo dobíjecí 
stanice, 
 
d) údaj, zda je čerpací nebo 
dobíjecí stanice veřejně 
přístupná nebo nikoliv, 
 
e) název pohonných hmot 
podle § 5 odst. 7 písm. a) 
prodávaných na čerpací 
stanici, 
 

32014L0094 
   

Článek 7, 
odst. 7 

Členské státy zajistí, aby 
případné údaje o zeměpisném 
umístění veřejně přístupných 
plnicích a dobíjecích stanic pro 
alternativní paliva, na něž se 
vztahuje tato směrnice, byly 
přístupné všem uživatelům na 
otevřeném a nediskriminačním 
základě. U dobíjecích stanic 
mohou tyto údaje zahrnovat 
data o dostupnosti v reálném 
čase a historická data 
o dobíjení i data o dobíjení 
v reálném čase. 
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ČÁST 
PRVNÍ,  
§6q odst. 1 

(1) Provozovatel dobíjecí stanice 
je povinen na dobíjecí stanici 
zpřístupnit informace 
o kompatibilitě dobíjecí stanice 
s elektrickým vozidlem.  

 

32014L0094 
   

Článek 7, 
odst. 1  
(pouze 
část 
týkající se 
dobíjecích  
stanic) 

Aniž je dotčena směrnice 
2009/30/ES, zajistí členské 
státy, 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. 
 
 
 

ČÁST 
PRVNÍ,  
§6q odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámky 
pod čarou 
č. 16 a 17 

(2) Provozovatel běžné dobíjecí 
stanice je povinen zajistit, aby 
jím provozovaná dobíjecí 
stanice, s výjimkou bezdrátové 
nebo indukční jednotky, 
splňovala požadavky stanovené 
zvláštním právním předpisem 
upravujícím technické 
požadavky na stavby16) a českou 
technickou normou upravující 
technické požadavky na nabíjení 
elektrických vozidel vodivým 
připojením a požadavky na 
rozměrovou kompatibilitu a 
zaměnitelnost pro přístroje 
s kolíky a dutinkami na střídavý 
proud17). 
____________ 
 
16) Vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
17) ČSN EN 62196-2. 
 

 

32014L0094 
   

Článek 4, 
odst. 4 

Členské státy zajistí, aby běžné 
dobíjecí stanice pro elektrická 
vozidla, s výjimkou 
bezdrátových či indukčních 
jednotek, zavedené nebo 
obnovené od 18. listopadu 
2017 splňovaly alespoň 
technické specifikace 
stanovené v bodě 1.1 přílohy II 
a zvláštní bezpečnostní 
požadavky platné na 
vnitrostátní úrovni. 
 
…… 
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ČÁST 
PRVNÍ,  
§6q odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámky 
pod čarou č. 
16 a 18 

(3) Provozovatel vysoce 
výkonné dobíjecí stanice je 
povinen zajistit, aby jím 
provozovaná dobíjecí stanice, 
s výjimkou bezdrátové nebo 
indukční jednotky, splňovala 
požadavky stanovené zvláštním 
právním předpisem 
upravujícím technické 
požadavky na stavby16) a 
českými technickými normami 
upravujícími technické 
požadavky na nabíjení 
elektrických vozidel vodivým 
připojením a požadavky na 
rozměrovou kompatibilitu a 
zaměnitelnost pro přístroje 
s kolíky a dutinkami na 
střídavý proud a požadavky na 
rozměrovou kompatibilitu a 
zaměnitelnost pro vozidlová 
zásuvková spojení s kolíky a 
dutinkami na stejnosměrný a 
střídavý nebo stejnosměrný 
proud18). 
___________ 
16) Vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
18) ČSN EN 62196-2 a ČSN EN 
62196-3. 
 
 
 

32014L0094 
   

Článek 4, 
odst. 4 

….... 
 
 
Členské státy zajistí, aby 
vysoce výkonné dobíjecí 
stanice pro elektrická vozidla, 
s výjimkou bezdrátových či 
indukčních jednotek, zavedené 
nebo obnovené od 18. 
listopadu 2017 splňovaly 
alespoň technické specifikace 
stanovené v bodě 1.2 přílohy 
II. 

ČÁST 
PRVNÍ, § 7 
odst. 1 
písm. a) 
 

(1) Ministerstvo 
  
a) vede evidenci čerpacích 
a dobíjecích stanic 
a zpřístupňuje údaje z této 
evidence ostatním správním 
orgánům, 
 

32014L0094 
   

Článek 7, 
odst. 7 

Členské státy zajistí, aby 
případné údaje o zeměpisném 
umístění veřejně přístupných 
plnicích a dobíjecích stanic pro 
alternativní paliva, na něž se 
vztahuje tato směrnice, byly 
přístupné všem uživatelům na 
otevřeném a nediskriminačním 
základě. U dobíjecích stanic 
mohou tyto údaje zahrnovat 
data o dostupnosti v reálném 
čase a historická data 
o dobíjení i data o dobíjení 
v reálném čase. 
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