
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu 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. 311/20006 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. 

(tisk 861) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 329 ze 44. 

schůze konané dne 16. listopadu 2016 (tisk 861/2) 

 

1. V  části první čl. I se vkládá nový novelizační bod X, který zní: 

„X. V § 1 se vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 1a až 1c zní: 

„(2) Tento zákon se nevztahuje na dobíjecí stanice, které jsou připojeny a užívány pro 

bezúplatné dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě1a) nepodnikající fyzické osoby 

nebo pro dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě bytového družstva1b) nebo 

společenství vlastníků jednotek1c) výhradně pro členy tohoto družstva nebo společenství nebo 

pro uživatele družstevního bytu tohoto družstva nebo jednotky tohoto společenství, na 

dobíjecí stanice s výkonem do 3,7 kW, které jsou určené pro dobíjení jednostopých 

elektrických vozidel. Tento zákon se dále nevztahuje na dobíjení vozidel veřejné hromadné 

dopravy napájené přímo z trakčního nebo trolejového vedení. 

_______________ 

1a) Zákon 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 
1b) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) 
1c) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník “. 

Dosavadní odstavec se označuje jako odstavec 1.“. 

2. V části první čl. I dosavadní novelizační bod 11 nově zní: 

„11. V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až r), která 

znějí: 

„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, 

n) dobíjecí stanicí jeden nebo více dobíjecích bodů, 

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, a jehož hlavním účelem je dobíjení elektrického vozidla, 
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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, 

q) vysoce výkonnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice, která umožňuje přenos elektřiny 

do elektrického vozidla s výkonem vyšším než 22 kW, 

r) veřejně přístupnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice na dodávku elektřiny, jejíž 

provozovatel uživatelům z Evropské unie poskytuje nediskriminační přístup, přičemž 

nediskriminační přístup může zahrnovat různé podmínky ověření, použití a platby; 

veřejně přístupnou dobíjecí stanicí není dobíjecí stanice, kterou  

1. výrobce vozide1d) provozuje výhradně pro účely dobíjení elektrických vozidel své 

vlastní výroby nebo 

2. využívá provozovatel dobíjecí stanice nebo jím ovládaná osoba nebo osoba 

ovládající tohoto provozovatele dobíjecí stanice výhradně za účelem dobíjení 

elektrických vozidel, která používá některá z uvedených osob pro svou potřebu 

nebo pro účely svého podnikání nebo pro potřebu svých zaměstnanců, přičemž 

předmětem podnikání v takovém případě nesmí být poskytování služby dobíjení 

elektrického vozidla prostřednictvím této dobíjecí stanice nebo 

3. provozuje prodejce vozidel pro dobíjení elektrických vozidel pro účely jejich 

prodeje a která není přístupná veřejnosti nebo 

4. provozuje provozovatel autoservisu pro dobíjení zde servisovaných vozidel 

a která není přístupná veřejnosti. 

_______________________________ 

1d) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 

změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.“. 

3. V části první čl. I novelizačním bodě 23 se v § 5 odst. 7 slova „se na konci odstavce 7“ 

nahrazují slovy „odst. 7 se na konci písmene e)“. 

4. V části první čl. I dosavadní novelizační bod 36 nově zní: 

„36. Za § 6p se vkládá nový § 6q, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16 až 18 

zní: 

„§ 6q 

Provozování dobíjecí stanice 

(1) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen na dobíjecí stanici zpřístupnit 

informace o kompatibilitě dobíjecí stanice s elektrickým vozidlem. 

(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). 

V případě běžných dobíjecích stanic, které byly uvedeny do provozu nebo obnoveny před 18. 

listopadem 2017, se věta první nepoužije. 

(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 
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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). V případě vysoce 

výkonných dobíjecích stanic, které byly uvedeny do provozu nebo obnoveny před 18. listopadem 

2017, se věta první nepoužije. 

(4) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen ceny účtované na jím 

provozované dobíjecí stanici zveřejnit. 

(5) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen poskytnout uživatelům 

elektrických vozidel rovněž možnost jednorázového dobití bez uzavření smlouvy s daným 

provozovatelem, která by uživatele vázala nad rámec tohoto jednorázového dobití. 

_______________ 

16) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů. 
17) ČSN EN 62196-2. 
18) ČSN EN 62196-2 a ČSN EN 62196-3.“.“. 

5. V části první čl. I dosavadní novelizační bod 61 nově zní: 

„61. V § 9 se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 až 13, které znějí: 

„(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník dobíjecí stanice dopustí 

správního deliktu tím, že v rozporu s § 6 odst. 4 písm. a) neoznámí před uvedením dobíjecí 

stanice do provozu údaje do evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b), c), d) 

nebo f) nebo v rozporu s § 6 odst. 4 písm. b) neoznámí bez zbytečného odkladu uvedení 

dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení provozu dobíjecí stanice anebo změnu údaje 

zapisovaného do evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b), c), d) nebo f). 

(11) Provozovatel dobíjecí stanice se dopustí správního deliktu tím, že nezpřístupní na 

dobíjecí stanici informace podle § 6q odst. 1 nebo nezveřejní ceny podle § 6q odst. 4. 

(12) Provozovatel běžné dobíjecí stanice se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí, 

aby jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční jednotky, 

splňovala požadavky podle § 6q odst. 2. 

(13) Provozovatel vysoce výkonné dobíjecí stanice se dopustí správního deliktu tím, že 

nezajistí, aby jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční 

jednotky, splňovala požadavky podle § 6q odst. 3.“. 

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 14 a 15.“. 

6. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu zní: 

„ČÁST TŘETÍ 

Změna energetického zákona 

Čl. IV 

V § 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona 

č. 211/2011 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 

se písmeno c), které zní: 
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„c) na využití elektřiny při provozování dobíjecí stanice podle zákona o pohonných hmotách.“.“. 

Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá a článek IV. se označuje jako článek V. 

7. V nové části čtvrté čl. V ÚČINNOST se za slova „vyhlášení,“ vkládají slova „ s výjimkou 

ustanovení části první čl. I bodu 36, pokud jde o § 6q odst. 2 a 3, které nabývají účinnosti 

dnem 18. listopadu 2017, a“. 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 20. ledna 2017 
 

 

B. Poslanec Petr Kudela: 

SD 5569 

 

1. V části první čl. I bod 2 zní:  

„2. V § 1 písm. d) se slovo „stanic“ nahrazuje slovy „a dobíjecích stanic a výdejních míst“.“. 

 

2. V části první čl. I v bodě 11 úvodní části ustanovení se slova „až r)“ nahrazují slovy „až t)“, 

na konci písmene r) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:  

„s) výdejním místem pohonných hmot (dále jen „výdejní místo") stavba, z něhož se pohonná 

hmota, s výjimkou elektřiny, vydává pouze pro vlastní potřebu, zpravidla do palivové 

nádrže vozidla, 

t) provozovatelem výdejního místa osoba, která je vlastníkem pohonných hmot vydávaných 

na výdejním místě; pokud vlastník výdejního místa neprokáže, kdo je vlastníkem 

pohonných hmot vydávaných na výdejním místě, má se za to, že provozovatelem výdejního 

místa je jeho vlastník.“. 

 

3. V části první čl. I bodě 24 v § 5a odstavec 1 zní:  

„(1) Distributor pohonných hmot, provozovatel čerpací stanice a provozovatel výdejního 

místa 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.“. 

 

4. V části první čl. I body 25 až 32 znějí:  

„25. V nadpisu § 6 se slovo „stanic“ nahrazuje slovy „a dobíjecích stanic a výdejních míst“. 

26. V § 6 odst. 1 větě první a větě druhé se slovo „stanic“ nahrazuje slovy „a dobíjecích 

stanic a výdejních míst“, ve větě třetí se slova „čerpacích stanic, na kterých se 

prodávají pohonné hmoty, a“ nahrazují slovy „veřejně přístupných čerpacích a veřejně 

přístupných dobíjecích stanic,“, text „c) a d)“ se nahrazuje textem „c) a e) až g)“ a ve 

větě poslední se slovo „stanic“ nahrazuje slovy „a dobíjecích stanic a výdejních míst“. 

27. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „stanic“ nahrazuje slovy „a dobíjecích 

stanic a výdejních míst“. 
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28. V § 6 odst. 2 písm. a) se slovo „stanice“ nahrazuje slovy „nebo dobíjecí stanice anebo 

výdejního místa“. 

29. V § 6 odst. 2 písm. b) se slovo „stanice“ nahrazuje slovy „nebo dobíjecí stanice anebo 

výdejního místa“. 

30. V § 6 odst. 2 písm. c) se slovo „stanice“ nahrazuje slovy „nebo dobíjecí stanice anebo 

výdejního místa“. 

31. V § 6 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) až f), která znějí: 

„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 nebo 

vydávaných na výdejním místě, 

f) počet dobíjecích bodů na dobíjecí stanici,“. 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno g). 

32. V § 6 odst. 2 písm. g) se slovo „stanice“ nahrazuje slovy „nebo dobíjecí stanice anebo 

výdejního místa“.“. 

 

5. V části první čl. I bod 35 zní: 

„35. V § 6 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí: 

„(4) Vlastník dobíjecí stanice je povinen ministerstvu 

a) před uvedením dobíjecí stanice do provozu oznámit údaje podle odstavce 2 písm. a) 

až d) a f), 

b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení 

provozu dobíjecí stanice a každou změnu údaje podle odstavce 2 písm. a) až d) a f). 

(5) Provozovatel výdejního místa je povinen ministerstvu 

a) před uvedením výdejního místa do provozu oznámit údaje podle odstavce 2 písm. a) 

až c) a e),  

b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení výdejního místa do provozu nebo ukončení 

provozu výdejního místa a každou změnu údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a 

e).“. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.“. 

 

6. V části první čl. I se za dosavadní bod 35 vkládá nový bod 36, který zní: 

„X. V § 6 odst. 6 se za slovo „stanice“ vkládají slova „a výdejní místa“.“.  

 

7. V části první čl. I dosavadní bod 37 zní: 

„X. V § 7 odst. 1 písm. a) se slovo „stanic“ nahrazuje slovy „a dobíjecích stanic a výdejních 

míst“.“. 

 

8. V části první čl. I dosavadní bod 42 zní: 

„X. V § 7 odst. 3 se číslo „9“ nahrazuje číslem „7“, slovo „a“ se nahrazuje čárkou a na konci 

textu odstavce 3 se doplňují slova „a povinností v souvislosti s evidenční povinností výdejního 

místa“.“. 
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9. V části první čl. I v dosavadním bodě 45 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“. 

 

10. V části první čl. I v dosavadním bodě 61 úvodní části ustanovení se číslo „13“ nahrazuje 

číslem „14“ a za odstavec 13 se vkládá nový odstavec 14, který zní: 

 „(14) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel výdejního místa dopustí 

správního deliktu tím, že v rozporu s § 6 odst. 5 písm. a) neoznámí před uvedením výdejního 

místa do provozu údaje do evidence výdejních míst podle § 6 odst. 2 písm. a), b), c) nebo e) nebo 

v rozporu s § 6 odst. 5 písm. b) neoznámí bez zbytečného odkladu uvedení výdejního místa do 

provozu nebo ukončení provozu výdejního místa anebo změnu údaje zapisovaného do evidence 

výdejních míst podle § 6 odst. 2 písm. a), b), c) nebo e).“. 

A věta „Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 14 a 15.“ se nahrazuje větou 

„Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 15 a 16.“. 

 

11. V části první čl. I dosavadních bodech 62 a 63 se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“. 

 

12. V části první čl. I dosavadní bod 64 zní: 

„X. V § 9 odst. 15 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo odstavce 11 nebo 

odstavce 14“.“. 

 

13. V části první čl. I dosavadních bodech 65 až 67 se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“. 

 

14. V části první čl. I dosavadní bod 71 zní: 

„X. V § 10 odst. 4 písm. c) se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 9 odst. 1 písm. e),“ a slova „a 

9“ se nahrazují slovy „ , 9 a 14“.“. 

 

15. V části první čl. II se za bod 3 doplňuje bod 4, který zní: 

„4. Provozovatel výdejního místa, které bylo uvedeno do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, je povinen ministerstvu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit údaje 

podle § 6 odst. 2 písm. a) až c) a e) zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona.“. 

 

 

C. Poslanec Martin Kolovratník: 

SD 5410 

V čl. I dosavadní novelizační bod 24 (§ 5a) zní: 

„24. § 5a včetně nadpisu zní:  

„§ 5a 

Nákup pohonných hmot 

(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  
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c) z čerpací stanice zapsané v evidenci čerpacích stanic. 

(2) Nákup pohonných hmot 

a) s výjimkou nákupu elektřiny a stlačeného zemního plynu, 

b) s výjimkou nákupu z čerpací stanice zapsané v evidenci čerpacích stanic, 

c) od osoby jiné než osoby registrované jako distributor pohonných hmot, nebo 

d) od osoby jiné než osoby, která je vydavatelem palivové karty, a pohonné hmoty byly 

nakoupeny  prostřednictvím této karty z čerpací stanice 

se zakazuje.“.“. 

 

 

SD 5411 

1. V čl. I v dosavadním novelizačním bodě 21 v § 5 odst. 7 písm. b) bod 4 zní: 

„4. o ceně prodávaného stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu nebo vodíku porovnané 

s cenou motorového benzinu nebo motorové nafty; způsob porovnání cen stanoví prováděcí právní 

předpis,“. 

 

2. V čl. I dosavadní novelizační bod 72 (§ 11) zní: 

„72. V § 11 se číslo „6“ nahrazuje slovy „4, § 5 odst. 7 písm. b) bodu 4“.“. 

 

 

D. Poslanec Milan Urban: 

SD 5426 

(Doplnění k pozměňovacím návrhům doporučeným Hospodářským výborem) 

1. V Části první Čl. I v dosavadním novelizačním bodu 39 (§ 7 odst. 2 písm. b) se slova „odst. 1 

až 4,“ nahrazují slovy „odst. 1,4 a 5,“. 

2. V usnesení hospodářského výboru č. 329 (tisk 861/2), v části I. bodu 5 tohoto usnesení, se znění 

nově navrženého odst. 11 nahrazuje tímto novým textem: 

„(11) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice se dopustí správního deliktu tím, že 

nezpřístupní na dobíjecí stanici informace podle § 6q odst. 1 nebo nezveřejní ceny podle § 6q odst. 4 

nebo neposkytne uživatelům elektrických vozidel rovněž možnost jednorázového dobití podle § 6q 

odst. 5.“. 

 

 

V Praze 20. ledna 2017 

 

 

 

Martin K o l o v r a t n í k v.r. 

zpravodaj garančního hospodářského výboru  
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