
IV.                                                                

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  

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.  

 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 

v případě dělené účinnosti rozveďte 

 

patnáctým dnem po vyhlášení vyhlášky 

 

 

      

Implementace práva EU: Ano (pokud zvolíte Ano): Ano 

  

- uveďte termín stanovený pro implementaci: 18. listopadu 2016  

 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky  

Provedení některých změn ve vyhlášce z důvodů transpozice směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva do legislativy ČR novelou 

zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), na základě zmocňovacího 

ustanovení § 11 zákona, jehož předmětem je vydání vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 

(dále jen „ministerstvo“) k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4 a § 7 odst. 5.  

Zpřesnění definic a doplnění nových alternativních paliv do vyhlášky, stanovení požadavků na 

jejich složení a jakost a stanovení způsobu jejich sledování a monitorování.  

Aktualizace vybraných formulářů v přílohové části vyhlášky o kvalitě prodávaných pohonných 

hmot o nově požadované parametry a tím je sladit i s obsahem povinného ročního hlášení 

Evropské komisi o kvalitě prodávaných motorových benzinů a motorové nafty, která vznikla 

České republice vstupem do EU (1. května 2004) a které vyplývá ze směrnice Evropského 

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

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

souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých členských státech. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  

 

  3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne  
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne  
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3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne  

 

3.5 Sociální dopady: Ne  

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano  

Zavedením a právním zakotvením normovaných parametrů kvality dalších alternativních paliv 

pro trh s pohonnými hmotami v ČR se otevírá možnost jejich širšího uplatnění. Alternativní 

paliva mají, ve srovnání s fosilními palivy z ropy, prokazatelně příznivější složení výfukových 

plynů při jejich spalování v motorech vozidel a zvláštních vozidel, zejména u oxidů uhlíku, 

dusíku a také prachových částic. Jejich širší využití může zabezpečit snížení závislosti na fosilní 

ropě a náhradu z ní vyráběných paliv těmi z obnovitelných zdrojů. Cíle snížení závislosti na 

ropě, náhradu 10% fosilních paliv alternativními a současně úsporu 6% emisí skleníkových 

plynů z dopravy do roku 2020 obsahují víceré dokumenty schválené vládou ČR, zejména 

Aktualizovaná státní energetická koncepce, Národní plán pro obnovitelné zdroje a Národní plán 

čisté mobility. 

 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1. Název 

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. 

 

1.2 Definice problému 

 

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 (sněm. tisk č. 861), která byla přednostně vyvolána povinnou 

transpozicí evropské legislativy, jmenovitě směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. V současně projednávané 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne  

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ano 

Zavedení nových alternativních paliv bude vyžadovat v budoucnu jejich zařazení do statistického 

sledování. Jedná se zejména o prodeje zkapalněného zemního plynu (LNG) a vodíku, určených 

pro dopravu. Jakkoli aktuálně ani LNG a ani vodík nejsou běžně dostupné na trhu s pohonnými 

hmotami a neexistuje pro ně příslušná prodejní infrastruktura, je zejména u LNG počítáno 

s rozvojem tohoto druhu pohonné hmoty v průběhu nejbližších dvou let. 

3.10 Korupční rizika: Ne  

  

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne  
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novele zákona o pohonných hmotách je zohledněno rozšíření druhů alternativních paliv, 

zejména o vodík, biometan, zkapalněný zemní plyn (LNG) a elektřinu k pohonu vozidel. Tato 

nově definovaná paliva, kromě elektřiny, musí být zakotvena rovněž ve vyhlášce a stanoveny 

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

pohonných hmot. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

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 

(dále jen „ministerstvo“) k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4 a § 7 odst. 5 tohoto 

zákona. Vyhláška upravuje požadavky na složení a kvalitu pohonných hmot, ukládá 

povinným subjektům vypracovávat pravidelná hlášení o výši prodejů pohonných hmot na 

čerpacích stanicích a stanovuje kontrolnímu orgánu, kterým je Česká obchodní inspekce, 

minimální počty odebraných kontrolních vzorků pro sledování kvality pohonných hmot. 

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. 

 

 1.4 Identifikace dotčených subjektů  

 

Čerpací stanice pohonných hmot a subjekty nakupující a prodávající pohonné hmoty –

sortiment nakupovaných a prodávaných alternativních pohonných hmot bude rozšířen, a to 

o LNG, biometan a vodík. 

 

Česká obchodní inspekce – bude kontrolovat na čerpacích stanicích navíc v oblasti kvality 

a složení další druhy pohonných hmot, a to tyto alternativní pohonné hmoty: LNG, biometan 

a vodík. 

 

1.5    Popis cílového stavu 

Rozšíření vyhláškou definovaných pohonných hmot v souvislosti s rozšířeným sortimentem 

alternativních paliv v zákoně o pohonných hmotách, a to 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 taktéž vodíku, 

určeného k pohonu motoru vozidel. U všech jmenovaných pohonných hmot v příslušných 

částech vyhlášky stanovení jejich jakostních ukazatelů pro sledování jejich kvality. 

 

Změna povoleného obsahu manganu v automobilovém benzínu a motorové naftě vyplývá 

z jeho současného stanovení pro automobilový benzin v technické normě ČSN EN 228 a pro 

motorovou naftu v technické normě ČSN EN 590 a činí pro oba druhy pohonných hmot 2 mg 

na 1 litr. 

 

Nové členění tabulek a doplnění některých jakostních parametrů do tabulek pro monitorování 

pohonných hmot, které bude v souladu s požadavky EU pro účely hlášení Komisi EU, a to 

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

 

1.6 Zhodnocení rizika 

 

Nenaplněním 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, jehož obsahem je vydání vyhlášky 

k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4 a § 7 odst. 5. tohoto zákona nedojde 

k definování nových alternativních paliv, to LNG, biometanu a vodíku, a tím ani k definování 

jejich jakostních parametrů. Rovněž pro povinné hlášení pro EU by byly některé požadované 

parametry motorového benzinu a motorové nafty nedostupné. 

 

2.    Návrh variant řešení 

Nulová varianta, tedy ponechání současného stavy by znamenala nedostatečnou transpozici 

směrnice 2014/94/EU a současně nesoulad mezi novelizovaným zákonem 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 jeho 

prováděcím předpisem, kterým vyhláška je.  

 

V úvahu tedy přichází pouze varianta 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, 

jehož obsahem je vydání vyhlášky k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4 a § 7 odst. 

5. tohoto zákona, a transponování příslušných částí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/94/EU, zejména o LNG, a dále 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). 

 

3.        Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1      Identifikace nákladů a přínosů 

 

Jedná se o takové změny vyhlášky, které jsou jen technického rázu a v praxi nepřinesou 

u podnikatelské veřejnosti žádné zvýšení nákladů na jejich podnikatelskou činnost.  

 

Tyto změny nebudou mít rovněž žádné dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, 

protože ČOI bude provádět kontrolu jakosti a složení dalších zaváděných druhů pohonných 

hmot v rámci své dosavadní činnosti. 

 

Přínosy spočívají v identifikaci nově zaváděných pohonných hmot, a to LNG, biometanu 

a vodíku, ve stanovení jejich jakostních specifikací a zpřesnění monitoringu pohonných hmot 

benzinu a motorové nafty. Tento nový stav umožní rozvoj nových oblastí podnikání v oblasti 

dopravy. U LNG se jedná o další způsob využití zemního plynu. U biometanu se otevírá cesta 

pro uplatnění produktu bioplynových stanic, který je současně převážně využíván jako zdroj 
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energie lokálního využití (výroba tepla), zatímco při splnění kvalitativních parametrů 

stanovených v dané vyhlášce bude umožněno jeho vtláčení do sítě plynových potrubí a tedy 

jeho další využití, například i jako palivo pro dopravu spolu s ostatními druhy zemního plynu. 

U vodíku se pak jedná o možnost rozvoje nových technologií pro pohon vozidel, ať již jen 

spalováním v motoru, nebo užitím pro výrobu elektrické energie v palivových článcích 

vozidel.  

 

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

 

Novela vyhlášky při uplatňování v praxi nepřinese žádné zvýšení nákladů, a to ani pro státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a ani pro podnikatelské prostředí 

 

Navrhovaná právní úprava jistě přinese ekonomické přínosy pro podnikatelskou veřejnost, ale 

s ohledem na současný pouze počáteční stav rozvoje možností využití nových alternativních 

paliv v oblasti dopravy, nelze, za současného stavu v celé oblasti, exaktně tyto ekonomické 

přínosy kvantifikovat. 

 

 

 

4.      Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

V návaznosti na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“, neboť by 

nedošlo k transpozici výše uvedené části směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/94/EU, stanovující čistotu vodíku používaného pro pohon motorů vozidel.  

 

Jediným prakticky možným řešením je proto provést  navrhované úpravy vyhlášky 

č. 133/2010 Sb. podle novely zákona o pohonných hmotách, která transponuje směrnici 

2014/94/EU do národní legislativy a je v současné době projednávána v Parlamentu České 

republiky (sněm. tisk č. 861). 

 

5.     Implementace doporučené varianty a vynucování 

Pro zajišťování dodržování navrhovaných věcných změn vyhlášky ze strany povinných 

subjektů budou využívány stávající implementační a kontrolní mechanismy, které spočívají 

v možnosti kontrolovat státními orgány povinné subjekty a sankcionovat je v případech 

nedodržování stanovených zákonných povinností, a to na základě skutkových podstat 

správních deliktů (resp. přestupků  - od 1. července 2017) uvedených 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. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

 

Provedená změna vyhlášky č. 133/2010 Sb., o kvalitě a evidenci pohonných hmot, bude 

přezkoumávána, zda odpovídá požadavkům aplikační praxe a v případě nutnosti budou 

navrženy její změny. Informační zpětná vazba o účinnosti regulace bude realizována 

především prostřednictvím 
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 poznatků, podkladů a z informací Ministerstva průmyslu a obchodu a jiných 

orgánů veřejné správy, jejichž činnost se dotýká dané oblasti (zejména se jedná 

o Českou obchodní inspekci), 

 informací od profesních sdružení a asociací, 

 námětů, poznatků, případně ze stížností dotčených subjektů, 

  monitoringu médií. 

Přezkoumávat účinnost a efektivitu této právní regulace budou zejména orgány, které s ní 

budou přicházet přímo do styku v rámci její běžné aplikace (zejména Česká obchodní 

inspekce). Jako období, které je vhodné pro přezkum účinnosti opatření a pro zhodnocení 

zavedených změn, se doporučuje doba minimálně 3 let. Tato doba by měla být dostatečně 

dlouhá pro shromáždění dat potřebných pro zhodnocení účinnosti nově přijaté úpravy 

a případných podnětů od dotčených subjektů. V případě potřeby, zejména dalšího technického 

rozvoje alternativních paliv lze přezkumné období zkrátit. 

 

7.  Konzultace a zdroje dat  

Uvedené změny byly konzultovány s následujícími subjekty: 

Státní orgány: 

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Česká obchodní inspekce 

Profesní svazy a asociace: 

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) 

Unie nezávislých petrolejářů ČR 

Český plynárenský svaz  

Asociace elektromobilového průmyslu 

 

Je dán předpoklad, že se bude dále pokračovat průběžně v konzultacích se svazy a profesními 

sdruženími, aby bylo možné v budoucnu dále vést odbornou diskusi o problematice tohoto 

odvětví.  

 

 

8.       Kontakt na zpracovatele RIA 
 

Ing. Miloš Malý 

Odbor plynárenství a kapalných paliv 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Tel: 224 853 339, email: malym@mpo.cz 
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