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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, 

o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci 

(vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb., je 

nezbytný k naplnění zmocňovacího ustanovení § 11 zákona 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 to z důvodů probíhající 

novelizace tohoto zákona, která byla přednostně vyvolána povinnou transpozicí evropské 

legislativy, jmenovitě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU o zavádění 

infrastruktury pro alternativní paliva. V novele zákona o pohonných hmotách je zohledněno 

rozšíření druhů alternativních paliv o další druhy těchto paliv, zejména o vodík, zkapalněný 

zemní plyn (LNG) a elektřinu k pohonu vozidel. Tato nově definovaná paliva, kromě elektrické 

energie, musí být zakotvena rovněž ve vyhlášce a musí být stanoveny jejich kvalitativní 

parametry a rozsah jejich monitorování, podobně jako je tomu u ostatních druhů pohonných 

hmot. 

 

 

Předmětem předložené novely vyhlášky o jakosti a evidenci pohonných hmot je zejména 

rozšíření vyhláškou stanovených definic jednotlivých druhů pohonných hmot v souvislosti 

s rozšířeným sortimentem alternativních paliv v zákoně o pohonných hmotách, a to o další 

druhy alternativních pohonných hmot, konkrétně o definice zkapalněného zemního plynu, 

určeného k pohonu spalovacích zážehových motorů (LNG), dále biometanu, tedy bioplynu 

jehož kvalita a čistota je upravena na kvalitu zemního plynu, a vodíku, určeného k pohonu 

motoru vozidel. U všech jmenovaných pohonných hmot byly v příslušných částech vyhlášky 

stanoveny jejich jakostní ukazatele pro sledování kvality. 

 

Současně byla do vyhlášky zapracována změna povoleného obsahu manganu v automobilovém 

benzínu a motorové naftě. Změna povoleného obsahu manganu v motorovém benzinu 

a motorové naftě vyplývá z jeho současného stanovení pro motorový benzin v technické normě 

ČSN EN 228 a pro motorovou naftu v technické normě ČSN EN 590 a činí pro benzin i pro 

naftu 2 mg na 1litr. 

 

S potřebou sladit předchozí praxi při povinnosti informovat EU o kvalitě prodávaných 

motorových benzinů a motorové nafty, která vznikla ČR se vstupem do EU (1. května 2004) 

a vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998, 

o jakosti benzinu a motorové nafty, a dále z rozhodnutí komise 2002/159/ES, o společném 

formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech, byly nově 

upraveny v přílohové části vyhlášky formuláře, které jsou kontrolním orgánem Ministerstvu 

průmyslu a obchodu zasílány pro zpracování hlášení o kvalitě prodávaných pohonných hmot. 
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Došlo také k novému členění obsahu těchto hlášení a doplnění o požadované parametry kvality 

příslušných druhů pohonných hmot. 

 

V souladu s cílem snižování administrativní zátěže podnikatelské sféry bylo z obsahu vyhlášky 

vyjmuto pravidelné hlášení výrobců, dovozců, vývozců a distributorů pohonných hmot 

ministerstvu. (V zákoně o pohonných hmotách již není tato povinnost po jeho poslední novele, 

provedené zákonem č. 157/2015 Sb., pro uvedené subjekty obsažena). Tyto údaje v současné 

době státní správa již získává jiným způsobem. 

 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 

a se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 

k jejímu vydání 

Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování 

a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti 

a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb., je prováděcím předpisem 

k zákonu 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, který obsahuje zmocnění k vydání vyhlášky Ministerstvem průmyslu a obchodu  

k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4 a § 7 odst. 5 tohoto zákona (ve znění sněm. tisku 

č. 861). Vyhláška upravuje požadavky na složení a kvalitu pohonných hmot, ukládá povinným 

subjektům vypracovávat pravidelná hlášení o výši prodejů na čerpacích stanicích a stanovuje 

kontrolnímu orgánu, kterým je Česká obchodní inspekce, minimální počty odebraných 

kontrolních vzorků pro sledování kvality. Současně ve svých přílohách určuje vyhláška rozsah 

kontrolovaných ukazatelů jednotlivých druhů pohonných hmot v souladu s kvalitativními 

normami a dále formu a obsah hlášení, která podává Česká obchodní inspekce ministerstvu ve 

stanovených intervalech. 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 

a se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 

k jejímu vydání 

Předložený návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním, obsaženém v § 11 zákona č. 311/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů (ve znění sněmovního tisku č. 861), které stanovuje, že má 

být vydána vyhláška k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4 a § 7 odst. 5 tohoto zákona. 

 

Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení čl. 79 odst. 3 ústavního zákona 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého 

ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích 

zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Navrhovaná právní úprava 

je dále v souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, neboť předmět navrhované právní úpravy spadá do působnosti 

Ministerstva průmyslu a obchodu. 

d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy EU, judikaturou soudních 

orgánů EU a obecnými právními zásadami práva EU  

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s věcně souvisejícími právními předpisy Evropské 

unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 
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Navrhovaná právní úprava je v souladu: 

- 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 Komise 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000, kterou se přizpůsobují 

technickému pokroku měřící metody stanovené v přílohách I, II, III a IV směrnice 

98/70/ES podle článku 10 uvedené směrnice; 

- s rozhodnutím Komise 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 o společném formuláři pro 

předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech; 

- 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 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 Komise 2014/77/EU ze dne 10. června 2014, kterou se mění přílohy I a II 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, 

- se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 

o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. 

Navrhovaná právní úprava transponuje ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/94/_EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva ustanovení 

o čistotě vodíku vydávaného vodíkovými plnicími stanicemi, který musí splňovat technické 

specifikace uvedené v normě ISO 14687-2 (konkrétně se jedná o Přílohu č. II, bod 2, podbod 

2.2 směrnice 2014/94/EU). 

 

e) 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 rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním pojištěním a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Požadované údaje jsou obsaženy ve shrnutí Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 

(RIA).  

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení 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.  
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Z hlediska rovnosti mužů a žen je návrh neutrální, neboť navrhovaná právní úprava je pro obě 

pohlaví stejná. 

g) 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.  

h) Zhodnocení korupčních rizik (dle metodiky CIA) 

Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádná korupční rizika. 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. Zvláštní část  

K Čl. I 

K bodu 1 /§ 1/ 

Legislativně technická úprava reflektující právní stav po vstupu Smlouvy o fungování Evropské 

unie v účinnost.  

K bodu 2 /poznámka pod čarou č. 1/ 

Vzhledem ke skutečnosti, 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 vyhlášky implementována. 

K bodu 3 /§ 2 písm. a)/ 

Do stávajících pojmů, které vyhláška obsahuje, se doplňuje nový pojem, a to „kód 

kombinované nomenklatury“. Důvodem zavedení tohoto pojmu je potřeba definovat kód 

kombinované nomenklatury k pevnému datu, neboť kódy kombinované nomenklatury jsou 

v Nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku často 

měněny. Definice daného pojmu je shodná s definicí tohoto pojmu, která je obsažena v zákoně 

č. 253/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (kód kombinované 

nomenklatury je stanoven k datu 1. ledna 2002). Tato změna přinese právní jistotu adresátům 

vyhlášky. 

K bodu 4 /§ 2 písm. - poznámka pod čarou s číslem 2/  

Ruší se dosavadní poznámka pod čarou č. 2 a odkaz na ní. Důvodem je, že se nově vkládá do 

§ 2 nové písmeno a), jež obsahuje novou poznámku pod čarou č. 6, je přebíhá právě obsah 

dosavadní poznámky pod čarou č. 2. 

K bodu 5 /§ 2 písmeno m)/ 

Do stávajících definic jednotlivých druhů pohonných hmot se doplňuje další druh pohonné 

hmoty, zavedený zákonem o pohonných hmotách. Jedná se o druh alternativní pohonné hmoty, 

konkrétně o zkapalněný zemní plyn (LNG). Jedná se o kapalnou formu CNG (skupenství CNG 

je plynné). 

K bodu 6 /§ 2 písmena n) a o)/ 

Do stávajících definic vyhlášky se doplňují nově další zákonem o pohonných hmotách 

zavedená alternativní paliva, a to biometan, neboli upravený bioplyn, jehož kvalita a čistota je 

srovnatelná se zemním plynem, a dále vodík, který je plynem určený k pohonu spalovacích 

zážehových motorů s uvedením příslušného kódu kombinované nomenklatury.  

K bodu 7 /§ 3 odst. 1 písmeno j)/ 

Alternativní palivo vodík bylo doplněno do zákona o pohonných hmotách i vyhlášky jako nový 

druh pohonné hmoty, a proto se doplňuje požadovaná jakost tohoto druhu pohonné hmoty. 

Jedná se o transpoziční ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, 
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o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Požadovaná jakost je dle transpozičního 

ustanovení splněna, pokud jakost vodíku odpovídá ČSN P ISO/TS 14687 – 2. Jedná se o typ 

silničních vozidel využívající k pohonu vodíkové PEM (protonvýměnná membrána) palivové 

články. Pro všechny ostatní typy vozidel v silniční dopravě, nevyužívající k vodíkovému 

pohonu PEM palivové články, ale jiný systém vodíkového pohonu, je jakost vodíku stanovena 

ČSN ISO 1467 – 1 (tato úprava je již obsažena v dosavadní vyhlášce a do nového znění písmene 

j) vyhlášky se doslovně přebírá). 

K bodu 8 /§ 3/ 

K nově zavedeným alternativním pohonným hmotám LNG a biometanu se doplňují požadavky 

na požadovanou jakost těchto druhů pohonné hmoty. Tyto požadavky jsou určeny příslušnými 

ČSN normami, přičemž u LNG jsou požadovány dále ukazatelé jakosti uvedené v příloze č. 3 

vyhlášky (shodně jako u CNG). 

K bodu 9 /§ 4 odst. 4 / 

Stanovuje se, že protokol, který se sepisuje při každém odběru vzorků, může být podepsán nejen 

kontrolovanou osobou, ale také povinnou osobou, což umožní ČOI efektivněji provádět 

kontrolu příslušných subjektů v rámci činnosti ČOI. 

K bodu 10 /§ 5 písm. c)/ 

Stanovuje se, že jakost se sleduje i u nově zavedené alternativní pohonné hmoty, a to LNG, 

přičemž ukazatelé jakosti LNG jsou totožné jako ukazatelé jakosti CNG, neboť LNG je 

kapalným skupenstvím CNG. 

K bodu 11 /§ 6 odst. 1/ 

Draslík ovlivňuje výsledný obsah síry v benzinu a mohl by znamenat překročení tohoto limitu, 

z toho důvodu byla max. hranice 26 mg draslíku v jednom litru benzinu snížena na 10 mg. 

K bodu 12 /§ 7 odst. 2/ 

V souvislosti s nově zavedenou pohonnou hmotou, konkrétně LNG, se pro účely monitorování 

složení a jakosti pohonných hmot, stanovuje, že specifikace tohoto druhu pohonné hmoty se 

určuje maximálně přípustným obsahem síry, obdobně jako u CNG, neboť LNG je kapalným 

skupenstvím CNG. 

K bodu 13 /§ 8/ 

Zákon o pohonných hmotách zrušil povinnost pro výrobce, dovozce, vývozce a distributory 

pohonných hmot každoročně předávat souhrnnou správu o množství pohonných hmot a z 

tohoto důvodu byla z vyhlášky zcela vyjmuta příloha č. 14 vyhlášky – Údaje o pohonných 

hmotách pro účely jejich evidence, která zcela konkrétně upravovala obsah předkládané 

souhrnné zprávy těmito subjekty. Z tohoto důvodu byl současně upraven text § 8 jen pro přílohu 

č. 15 vyhlášky - Údaje o prodeji pohonných hmot na čerpacích stanicích pro účely jejich 

evidence, která z vyhlášky vyjmuta nebyla, neboť tato povinnost pro provozovatele čerpací 

stanice zůstává stále zachována.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAEFGHNDB)



7 
 

 

K bodu 14 /příloha č. 1, tabulka č. 1/ 

Do vyhlášky byla zapracována změna povoleného obsahu manganu v motorovém benzinu. 

Změna povoleného obsahu manganu v motorovém benzinu vyplývá z jeho současně stanovení 

v technické normě ČSN EN 228 a činí 2 mg na 1 litr. 

K bodu 15 /příloha č. 2/ 

Do vyhlášky byla zapracována změna povoleného obsahu manganu v motorové naftě. Změna 

povoleného obsahu manganu v motorové naftě vyplývá z jeho současného stanovení 

v technické normě ČSN EN 590 a činí 2 mg na 1 litr. 

K bodu 16 /příloha č. 3/ 

Doplňují se ukazatelé jakosti pro nově sledovanou alternativní pohonnou hmotu, kterou je 

LNG. Zemní plyn v plynném skupenství je CNG a v kapalném skupenství LNG, stanovené 

jakostní parametry obou pohonných hmot jsou proto shodné. 

K bodu 17 /příloha č. 4, tabulka č. 2/ 

Jedná se o doplnění minimálního počtů odběrů vzorků ke sledování jakosti nového druhu 

alternativního paliva, a to LNG do tabulky č. 4 - Minimální počet odebraných vzorků 

pohonných hmot za rok. 

ČOI upraví počet minimálních počtů odebíraných vzorků LNG na úkor v současné době 

odebíraných počtů vzorků CNG v odpovídajícím poměru k počtu kontrolovaných čerpacích 

stanic CNG k LNG. 

K bodu 18 /příloha č. / 

Do stávajících ukazatelů jakosti ostatních pohonných hmot se doplňují ukazatelé jakosti pro 

další nově zavedená alternativní paliva, konkrétně pro biometan a vodík. 

K bodu 19 /přílohy č. 7 a 8/ 

Stanovují se zcela nově podklady pro souhrnnou zprávu o výsledcích sledování složení a jakosti 

motorového benzinu (příloha č. 7) a motorové nafty (příloha č. 8). 

Původní obsah stanovených tabulek v přílohách č. 7 a 8 je zachován, avšak tento je rozšířen 

o další údaje, které jsou podkladem pro účely hlášení Komisi EU v dané oblasti. Doplněné 

údaje byly do současné doby zjišťovány bez právního podkladu, a jejich zajištění způsobovalo 

mnohdy ČOI a následně i Ministerstvu průmyslu a obchodu značné problémy. Nové členění 

tabulek a doplnění některých jakostních parametrů do tabulek pro monitorování pohonných 

hmot je v souladu s požadavky EU pro účely hlášení Komisi EU, a to souhrnné zprávy 

o výsledcích sledování složení a jakosti motorového benzinu a motorové nafty za příslušné 

předchozí období. Povinnost informovat EU o kvalitě prodávaných motorových benzinů 

a motorové nafty vznikla ČR se vstupem do EU (1. května 2004) a vyplývá ze směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998, o jakosti benzinu a motorové 

nafty, a dále z rozhodnutí komise 2002/159/ES, o společném formuláři pro předkládání 

souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech. 
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K bodu 20 /příloha č. 12/ 

Vzhledem ke skutečnosti, že obsahem souhrnné zprávy o výsledcích sledování pohonných 

hmot bude nově i sledování dalšího zavedeného druhu alternativního paliva, a to konkrétně 

LNG, doplňuje se toto palivo do přílohy č. 12, aby bylo stanoveno, jaké podklady musí ČOI 

pro danou souhrnnou zprávu ohledně tohoto druhu pohonné hmoty vypracovat. 

K bodu 21 /příloha č. 14/ 

V souladu s cílem snižování administrativní zátěže podnikatelské sféry bylo z obsahu vyhlášky 

vyjmuto pravidelné hlášení výrobců, dovozců, vývozců a distributorů pohonných hmot 

ministerstvu. V zákoně o pohonných hmotách již není tato povinnost po jeho poslední novele, 

provedené zákonem č. 157/2015 Sb., pro uvedené subjekty obsažena. Tyto údaje v současné 

době již státní správa získává jiným způsobem. 

K bodu 22 /příloha č. 15/ 

K údajům v hlášení, které obsahově upravuje příloha č. 15 - údaje o prodeji pohonných hmot 

na čerpacích stanicích pro účely jejich evidence, se doplňují nové zaváděné druhy alternativních 

paliv, a to konkrétně LNG a vodík, protože prodávané objemy těchto paliv je zapotřebí pro 

účely evidence pohonných hmot také sledovat.  

K Čl. II 

Stanovuje se datum nabytí účinnosti navrhované právní úpravy.  

Navrhovaná účinnost předpokládá legisvakanční lhůtu, během níž se budou moci adresáti dané 

právní normy s novou právní úpravou seznámit a připravit se na její aplikaci v praxi.  
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