
II. 

N á v r h 

VYHLÁŠKA 

ze dne ……………….2017, 

kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,  ve znění 

vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 

 

Čl. I 

Za § 48 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky 

č. 20/2012 Sb., se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 31 až 35 

zní: 

 

„§ 48a 

 

Technické specifikace pro dobíjecí stanice a plnicí stanice 

 

(1) Běžné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická vozidla musí být vybaveny 

alespoň zásuvkami nebo vozidlovými zásuvkovými přípojkami v souladu s normovými 

hodnotami31).  

 

(2) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická vozidla musí být 

vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami v souladu s normovými hodnotami31).  

 

(3) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na stejnosměrný proud pro elektrická vozidla 

musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami kombinovaného nabíjecího systému 

v souladu s normovými hodnotami32). 

 

(4) Venkovní vodíkové plnicí stanice vydávající plynný vodík používaný jako palivo 

v motorových vozidlech musí splňovat technické specifikace v souladu s normovými 

hodnotami33) pro dodávky plynného vodíku jako paliva.  

 

(5) Vodíkové plnicí stanice musí používat algoritmy plnění paliva a vybavení, které 

splňují příslušné specifikace v souladu s normovými hodnotami33) pro dodávky plynného 

vodíku jako paliva. 

 

(6) Přípojky pro motorová vozidla pro účely plnění plynného vodíku musí splňovat 

technické specifikace v souladu s normovými hodnotami34) pro propojovací zařízení pro 

plnění plynného vodíku do motorových vozidel. 

 

 (7) Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla, přípojky 

a koncovky nádrží pro stlačený zemní plyn musí splňovat normové hodnoty35). 

 

____________________ 
31)  ČSN EN 62196-2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – 

Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky na rozměrovou 

kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud.  
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32)  ČSN EN 62196-3 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – 

Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky na rozměrovou 

kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na 

stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný  proud. 
33)  ČSN P ISO/TS 19880-1 Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 1: Obecné požadavky. 
34)  ČSN ISO 17268 Plynný vodík – Plnicí rozhraní pozemních vozidel. 
35)  ČSN ISO 14469-1 Silniční vozidla – Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu 

– Část 1 : 20 MPa (200 bar) konektor. 

ČSN ISO 14469-2 Silniční vozidla – Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu 

– Část 2 : 20 MPa (200 bar) konektor, velikost 2.“. 

 

CELEX:  32014L0094   

 

Čl. II 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 

 

 

Ministryně: 

Ing. Karla Šlechtová v.r. 
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