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VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

„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.“ 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 6. 10. 2016 
s termínem dodání stanovisek do 26. 10. 2016. Materiál byl rozeslán 21 připomínkovým místům. 

K návrhu byly vzneseny připomínky Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Ministerstva životního prostředí, 
Odboru kompatibility Úřadu vlády České republiky, Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy a České obchodní 
inspekce. 

Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
 
Ministerstvo 
financí 

 
V bodu 3 /§ 2 písm. a/ důvodové zprávy je uvedeno nesprávně číslo 
zákona o spotřebních daních, v předposlední větě shora uvedeného 
odstavce důvodové zprávy je nesprávně uvedeno „v zákoně č. 
253/2003 Sb., o spotřebních daních“, kde správně má být uvedeno 
„v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních“ 
 

 
Akceptováno 
 
Odůvodnění, jeho zvláštní část, byla ve smyslu připomínky 
upravena. 

 
V bodě 3 se do § 2 vkládá nové písmeno a), kterým se definuje kód 
kombinované nomenklatury s odkazem na nařízení rady platné ke dni 
1. ledna 2002. V souvislosti s tím je třeba upravit i stávající text 
vyhlášky, kde jsou kódy kombinované nomenklatury platné k jiným 
datům. Jedná se o následující úpravy: 
- kód kombinované nomenklatury pro bionaftu 3824 90 91 nahradit 
kódem 3824 90 99 

 
Akceptováno 
 
Do návrhu vyhlášky byly doplněny dva další novelizační body, 
konkrétně novelizační body 5 a 6, která ve smyslu připomínky 
mění stávající kódy kombinované nomenklatury u bionafty 
a směsného paliva tak, aby tyto kódy byly v souladu s kódy 
kombinované nomenklatury podle Nařízení Rady o celní 
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- kód směsného paliva 3824 90 97 nahradit kódem 3824 90 99 
 

a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, 
platného k datu 1. ledna 2002.  
 
 
 

 
 
V bodě 6 se do § 2 vkládá nové písmeno n), kterým se definuje 
biomethan. K této definici je přiřazen kód kombinované nomenklatury 
2711 21 00, což je nepřesné, protože tento kód se vztahuje pro 
biomethan pouze v plynném stavu, pokud bude biomethan ve 
zkapalněném stavu, pak tomu odpovídá kód 2711 11 00. 
Doporučujeme zpřesnit text ve smyslu, zda se jedná o stlačený 
biomethan nebo připustit oba kódy kombinované nomenklatury. 

 
Vysvětleno 
 
Jedná se pouze o plynové skupenství biometanu s přiřazeným 
kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00, jehož kvalita 
a čistota je upravena na kvalitu zemního plynu určeného 
k pohonu motoru vozidel. U jmenované alternativní pohonné 
hmoty byly v příslušných částech vyhlášky stanoveny její 
jakostní ukazatele pro sledování kvality. 
 

 
Doporučujeme ve vyhlášce specifikovat hydrogenačně upravené 
oleje. Tyto oleje jsou uvedeny v rozhodnutí SA.39654 (2015/NN) 
Víceletá podpora biopaliv v dopravě. Tyto oleje jsou uvedeny i v 
analýze zajištění splnitelnosti 10 % cíle obnovitelných zdrojů energie 
v dopravě v roce 2020, zohledňující nové požadavky obsažené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/1513, kterou se mění 
směrnice 98/70/ES o jakosti benzínu a motorové nafty a směrnice 
2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 
(kapitola 7.4 ve výši 40 kt/rok).“ 
 

 
Vysvětleno 
 
Definice syntetického paliva na bázi biomasy musí být 
všeobecně platná pro různé technologie a druhy syntetických 
paliv a nemůže se jednat pouze o jednu konkrétní pohonnou 
hmotu HVO (hydrogenovaný rostlinný olej) a jednu technologii 
jeho výroby, tedy hydrogenaci. 
 
 
 

 
Doporučujeme prověřit, zda navrhovaná úprava nebude vyžadovat 
přechodná ustanovení (např. pokud jde o změnu povoleného obsahu 
manganu ve vztahu k palivům již uvedeným na trh) 

 
Vysvětleno 
 
Navrhovaná úprava spočívající ve změně povoleného obsahu 
manganu ve vztahu k palivům již uvedeným na trh nevyžaduje 
žádnou přechodnou právní úpravu. Obsah 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 590:2014 a činí pro benzin i pro naftu shodně 2 mg na 1litr.  
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Doporučujeme stanovit nabytí účinnosti konkrétním datem 
předloženého právního předpisu, což je z uživatelského hlediska 
přehlednější.  

 
Vysvětleno 
 
Návrh vyhlášky je připravován v návaznosti na novelu zákona 
o pohonných hmotách, která je v současné době projednávána 
v Parlamentu České republiky (sněm. tisk č. 861). Účinnost 
této novely zákona také není navrhována konkrétním datem, 
ale obecně, a to patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
Vzhledem k této skutečnosti a dále k tomu, že nelze předjímat, 
kdy bude daná novela zákona nakonec přijata, nelze stanovit 
nabytí účinnosti vyhlášky konkrétním datem.   
 

 
Do úvodní věty je třeba doplnit i novelizaci zákona o pohonných 
hmotách, která je v současné době projednávána jako tisk 861 
v Poslanecké sněmovně a kterou dochází k přečíslování odstavců 
v § 5. 

 
Akceptováno 
 
Navrhovaná úvodní věta vyhlášky byla ve smyslu připomínky 
doplněna. 
 
 

 
K čl. I bodu 2: Upozorňuje se, že text nově doplňované věty do 
poznámky pod čarou č. 1 neodpovídá textu uvedenému v platném 
znění. 

 
Akceptováno 
 
Text platného znění vyhlášky byl upraven ve smyslu 
připomínky, tj. tento text plně odpovídá příslušnému textu 
návrhu vyhlášky. 
 

 
K čl. I bodu 3: Doporučuje se zvážit nezbytnost poznámky pod čarou 
č. 6, a to vzhledem k téměř shodnému textu nově vkládaného 
písmene a). Pokud bude poznámka pod čarou č. 6 zachována, 
doporučuje se v jejím textu vložit za slovo „nomenklatuře“ chybějící 
spojku „a“. 
 

 
Částečně vysvětleno a částečně akceptováno 
 
Do § 2 je návrhem vyhlášky vkládáno zcela nové písmeno a), 
přičemž v tomto ustanovení je odkazováno na novou 
poznámku pod čarou. Vzhledem k této skutečnosti je zapotřebí 
tuto novou poznámku pod čarou (konkrétně poznámku pod 
čarou č. 6) v navrhovaném ustanovení zachovat.  
 
Poznámka pod čarou č. 6 byla ve smyslu připomínky doplněna 
o spojku „a“.  
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K čl. I bodu 13: Doporučuje se v textu novelizačního bodu č. 13 
zohlednit, že se nové znění § 8 uvádí „včetně nadpisu“. 
 

 
Akceptováno 
 
Navrhované ustanovení bylo ve smyslu připomínky doplněno. 
 

 
Ve zvláštní části odůvodnění k bodu 3 se doporučuje opravit překlep 
v uvedení sbírkového čísla zákona o spotřebních daních (tedy nikoliv 
zákon č. 253/2003 Sb., ale zákon č. 353/2003 Sb.). 

 
Akceptováno 
 
Odůvodnění, jeho zvláštní část k bodu 3, byla ve smyslu 
připomínky upravena. 
 

 
K platnému znění: V úvodní větě vyhlášky č. 133/2010 Sb. by neměla 
být vyznačena změna zmocňovacího ustanovení zákona 
o pohonných hmotách (nahrazení § 3 odst. 2 odstavcem 4, § 5 odst. 
6 odstavcem 4 a § 7 odst. 3 odstavcem 5), neboť nedochází 
k novelizaci této úvodní věty. Úvodní věta se vztahuje k novele 
vyhlášky, nikoli k úvodní větě vyhlášky č. 133/2010 Sb. 
 

 
Akceptováno 
 
Platné znění vyhlášky bylo ve smyslu připomínky upraveno. 

 
Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

 
Doporučujeme uvádět názvy Směrnic Evropského parlamentu 
v úplném znění, tak jak jsou uvedeny v Eurlexu. Týká se části III. – 
Odůvodnění, bodu I. písm. d), dále části V. – platné znění, str. 2, 
poznámky pod čarou a také části VI. – Rozdílová tabulka. 
 
 
  
 

 
Akceptováno 
 
Příslušné části odůvodnění, platného znění vyhlášky 
a rozdílové tabulky byly ve smyslu připomínky upraveny. 

 
Odbor 
kompatibility 
Úřadu vlády 
České 
republiky 

 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 
z Legislativních pravidel vlády (LPV), v platném znění, a z přílohy 
k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném 
znění. 

 
Akceptováno 
 
Návrh vyhlášky (materiál) byl ve smyslu připomínky doplněn 
o příslušnou srovnávací tabulku. 
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Předkladatel v rozporu s čl. 16 odst. 4 ve spojení s čl. 14 odst. 1 
písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. e) LPV nepřiložil srovnávací tabulku ke 
směrnici 2014/94/EU. Žádáme tento nedostatek napravit. 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: Návrh vyhlášky částečně 
transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze 
dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.  
Návrhu vyhlášky se dále dotýkají tyto předpisy EU: 
• směrnice 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, 
• směrnice 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; 
• rozhodnutí Komise 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 
o společném formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti 
paliv v jednotlivých státech; 
• směrnice 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, 
• směrnice 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, 
• směrnice 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 a 
• směrnice 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. 
Ke srovnávací tabulce směrnice 2014/94/EU: Poslední verze 
srovnávací tabulky ke směrnici 2014/94/EU neobsahuje vyhlášku č. 
133/2010 Sb., resp. její novelu, jako příslušný národní předpis, kde 
by měla být některá ustanovení směrnice transponována. 
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Předkládaný návrh vyhlášky má však transponovat přílohu č. II, bod 
2, podbod 2.2 této směrnice. Žádáme proto srovnávací tabulku 
jednak aktualizovat a jednak v souladu s formální připomínkou výše 
přiložit k předkládanému návrhu. 
 

 
Ministerstvo 
vnitra 
 
 
 
 
 

 
K úvodní větě: 
 
V úvodní větě je uvedeno, že návrh slouží k provedení § 5 odst. 4 
zákona o pohonných hmotách, který je součástí právě projednávané 
novely zákona o pohonných hmotách (sněmovní tisk č. 861). 
Dovolujeme si vyslovit pochybnost, zda je vhodné uvádět, že 
navrhovaná novela vyhlášky provádí § 5 odst. 4 zákona o pohonných 
hmotách ve znění sněmovního tisku č. 861, když tato novela zákona 
o pohonných hmotách je teprve na počátku jejího projednávání 
Parlamentem České republiky a lze předpokládat, že legislativní 
proces bude dokončen v průběhu roku 2017. Pokud má být 
novelizace vyhlášky provedena nezávisle na zákonu (a před nabytím 
účinnosti sněmovního tisku č. 861), navrhujeme proto v úvodní větě 
použít citace odpovídající stávajícímu platnému a účinnému znění 
zákona 
 
 
 
Připomínka formálního charakteru: 
K čl. I bodu 3 – k § 2 písm. a): 
Slovo „společném“ navrhujeme psát s velkým počátečním písmenem 
tak, jak je příslušný evropský předpis uveřejněn v Úředním věstníku 
Evropské unie. Obdobné platí i pro poznámku pod čarou č. 6. 
 

 
Vysvětleno 
 
Návrh vyhlášky je připravován v návaznosti na novelu zákona 
o pohonných hmotách, která je v současné době projednávána 
v Parlamentu České republiky (sněm. tisk č. 861). Vyhláška 
bude vydána až po přijetí uvedené novely zákona. Z tohoto 
důvodu bude v úvodní větě ponechána formulace, že 
navrhovaná novela vyhlášky provádí mimo jiné § 5 odst. 4 
zákona o pohonných hmotách (ve znění sněm. tisku č. 861).  
 
V této souvislosti uvádíme, že úvodní věta vyhlášky byla 
doplněna o uvedení novely zákona, která je v současné době 
projednávána jako tisk 861 v Poslanecké sněmovně a kterou 
dochází k přečíslování odstavců v § 5 zákona o pohonných 
hmotách. 
 
 
Vysvětleno 
 
V právních systémech (ASPI a Codexis) i v samotném 
Úředním věstníku Evropské unie je v názvu daného nařízení 
použito slovo „společném“ s malým písmenem. Z tohoto 
důvodu bylo v návrhu vyhlášky ponecháno uvedené slovo 
s malým písmenem. 
 

 
Ministerstvo 
životního 
prostředí 

 
Do § 2 odst. 2 písm. q) požadujeme doplnit, že mezi syntetická paliva 
patří zejména hydrogenačně upravené rostlinné nebo živočišné oleje. 
V návaznosti na tuto úpravu požadujeme doplnit do § 3 odst. 1) nové 
písmeno m, dle kterého je požadovaná jakost paliva HVO splněna, 
odpovídá-li ČSN EN 15940 

 
Vysvětleno 
 
Definice syntetického paliva na bázi biomasy musí být 
všeobecně platná pro různé technologie a druhy syntetických 
paliv a nemůže se jednat pouze o jednu konkrétní pohonnou  
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Odůvodnění 
Na základě novely zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 
jsou hydrogenované rostlinné oleje používané v rámci pilotních 
projektů podle § 3 písm. q uvedeného zákona osvobozeny od 
spotřební daně z minerálních olejů. Samotný zákon však toto palivo 
nikterak nedefinuje. Vzhledem k tomu, že ve vyhlášce je uveden 
seznam všech pohonných hmot, domníváme se, že by toto palivo 
mělo být do tohoto seznamu doplněno. Dále by u tohoto paliva měla 
být uvedena technická norma, kterou toto palivo musí plnit. 
 

hmotu HVO (hydrogenovaný rostlinný olej) a jednu technologii 
jeho výroby, tedy hydrogenaci. 
 
 

 
Požadujeme vysvětlit, z jakého důvodu se do § 2 vkládá nové 
písmeno a), které definuje kód kombinované nomenklatury jako 
„číselné označení vybraných výrobků uvedených v Nařízení Rady 
o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku 
ve znění platném ke dni 1. ledna 2002“.  
Odůvodnění: 
Nařízení o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním 
sazebníku je každoročně aktualizováno. Z tohoto důvodu nám není 
zřejmé, proč je v definici uvedeno datum 1. ledna 2002. 
Předpokládáme, že by zde mělo být uvedeno „v platném znění“. 
Poslední aktualizace nařízení je platná od 6. října 2015 (prováděcí 
nařízení Komise 2015/1754/EU, kterým se změnilo původní nařízení 
Rady). Dále upozorňujeme, že většina kódů nomenklatury, byla výše 
uvedeným nařízením Komise změněna, tj. jsou již neplatné a je 
zapotřebí je aktualizovat. 
 

 
Vysvětleno 
 
Kódy nomenklatury uvedené v novele vyhlášky v současné 
době účelově korespondují s kódy nomenklatury uvedenými 
v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném 
znění a jsou zafixované, tak jako v zákoně o spotřebních 
daních, a to na číselník z Nařízení Rady o celní a statistické 
nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění 
platném ke dni 1. ledna 2002. Jedná se o to, aby v praxi, 
zejména pro podnikatelské subjekty, při porovnávání 
a vyhledávání jednotlivých pohonných hmot dle kódu 
nomenklatury nebylo nutné disponovat celou řadou převodních 
celních tabulek k vyhledávání totožných druhů pohonných 
hmot uvedených ve vyhlášce i v zákoně o spotřebních daních. 

 
K bodu 4: 
Navrhujeme prověřit, zda je text tohoto bodu v souladu s čl. 57 odst. 
5 Legislativních pravidel vlády. Domníváme se totiž, že se již odkaz 
na poznámku pod čarou č. 2 v dalším textu neobjevuje. 
 

 
Akceptováno 
 
Navrhovaný novelizační bod č. 4 byl na základě připomínky 
upraven a tento bod nově zní: 
 
„V § 2 písm. b) se slovo „nomenklatury2)“ nahrazuje slovem 
„nomenklatury“. 
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.“. 
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K bodu 6: 
Navrhujeme znění: „Dosavadní písmena n) až p) se označují jako 
písmena p) až s)“. 
 

 
Vysvětleno 
 
V navrhovaném novelizačním bodě č. 6 se v § 2 za písmeno 
m) vkládají nová písmena n) a o). Z tohoto důvodu se 
přečíslovávají další písmena, která příslušné ustanovení § 2 
obsahuje, tj. dosavadní písmena n), p), o) se přečíslovávají na 
písmena p), q) a r). 
 

 
Odůvodnění k bodu 4 je nesrozumitelné. Navrhujeme slova „je 
přebíhá“ nahradit slovy „jež přebírá“. 

 
Akceptováno 
 
Příslušná část odůvodnění byla ve smyslu připomínky 
upravena. 
 
 

 
Na straně číslo 3, v rámci § 2 odrážka o) k vymezení vodíků 
požadujeme doplnit text "nebo pro palivové články s proton 
výměnnou membránou. Celkový text by tedy zněl:  
      o) vodíkem plyn určený k pohonu spalovacích zážehových 
motorů nebo pro palivové články s proton výměnnou membránou 
uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2804 10 00. 
 

 
Akceptováno 
 
§ 2 písm. o) vyhlášky bylo ve smyslu připomínky upraveno. 

 
Na straně číslo 4 v rámci § 3 v bodě j) navrhujeme u druhé normy 
místo P ISO/TS 14687-2 doplnit: ČSN ISO 14687-2. Celkový text by 
zněl: 
j) vodík ČSN ISO 14687 - 1 (65 6520) nebo ČSN ISO 14687-2, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akceptováno 
  
§ 3 odst. 1 písmeno j) vyhlášky bylo ve smyslu připomínky 
(s drobnou úpravou) upraveno.  
 
V § 3 odst. 1 písmeno j) nově zní: 
 
j) vodík pro přímé použití ČSN ISO 14687 - 1 (65 6520) nebo     
   vodík pro palivové články s proton výměnnou membránou   
   ČSN ISO 14687 – 2. 
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Svaz průmyslu 
a dopravy 

 
V § 2 chybí definice paliv uvedených v zákoně o spotřební dani: 
palivo na bázi hydrogenovaného rostlinného oleje 
motorová nafta s obsahem min. 30% obj. hydrogenovaného 
rostlinného oleje, u tohoto paliva by měl být stanoven i způsob 
stanovení obsahu HVO. 
Odůvodnění: 
Uvedení těchto paliv ve vyhlášce je žádoucí, neboť jde o palivo pro 
vznětové motory obsahující podíl hydrogenovaného rostlinného oleje 
(HVO). Palivo je již na trhu a splňuje předepsané EN. Palivo  HVO 
výrazně zlepšuje nízkoteplotní a motorářské vlastnosti motorové 
nafty a má příznivé ekologické parametry z pohledu snižování emisí 
vlastností a je očekáváno jeho rozšíření v horizontu několika málo let. 
 

 
Vysvětleno 
 
Definice syntetického paliva na bázi biomasy musí být 
všeobecně platná pro různé technologie a druhy syntetických 
paliv a nemůže se jednat pouze o jednu konkrétní pohonnou 
hmotu HVO (hydrogenovaný rostlinný olej) a jednu technologii 
jeho výroby, tedy hydrogenaci. 
 
 

 
Rozšíření vyhlášky o kapalinu AdBlue  
Odůvodnění:  
K zabezpečení úrovně emisních limitů EURO IV a vyšších jsou 
v Evropě a zemích přejímajících evropské emisní limity používané 
technologie selektivní katalytické redukce oxidů dusíku na úpravu 
výfukových plynů vznětových motorů (SCR konvertory) s využitím 
močoviny AUS 32 (obchodní označení AdBlue). Jedná se o chemicky 
vysoce čistý vodný roztok syntetické močoviny. Požadavky na jeho 
složení a kvalitu jsou specifikovány v normě ČSN ISO 22241-1.   
Správná funkce, i z pohledu ochrany životního prostředí, a životnost 
konvertorů SCR je velmi závislá na kvalitě použité kapaliny AUS 32, 
proto je potřeba její kvalitu pravidelně kontrolovat v následujícím 
rozsahu kvalitativních ukazatelů: 
1. obsah prvků (rozumí se obsah vápníku, železa, mědi, zinku, 
chromu, niklu, hliníku, hořčíku, sodíku, draslíku) 
2. hustota při 20°C 
3. obsah fosforečnanů 
4. volná alkalita 
5. obsah biuretu 
6. nerozpustné látky 
7. index lomu 
8. obsah močoviny 

 
Vysvětleno 
 
Kapalina AdBlue je kapalná chemická látka, respektive 
provozní kapalina, nikoliv pohonná hmota ve smyslu zákona č. 
311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 
pohonných hmot. Uvedený požadavek je nad rámec zmocnění, 
stanoveného v uvedeném zákoně, neboť tento zákon 
nezmocňuje, aby vyhláška stanovovala jakost, složení 
a evidenci provozních kapalin, tedy ani požadované kapaliny 
AdBlue. 
Ad Blue je registrovaná ochranná známka pro 32,5 % vodný 
roztok močoviny (AUS32) používaný v procesu nazvaném 
Selektivní katalytická redukce (Selection Catalytic Reduction – 
SCR), kterým se redukují emise oxidů dusíku z výfukových 
plynů dieselových vozidel.  
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Kvalita kapaliny AUS 32 výrazně ovlivňuje účinnost a životnost SCR 
konvertorů a tím i obsah emitovaných oxidů dusíku v emisích 
automobilů. Pro kapalinu AUS 32 jsou doporučeny teplotní podmínky 
pro skladování. Jejich nedodržení může vést k tvorbě rozkladných 
produktů, současně v rámci distribučního procesu by mohlo dojít ke 
kontaminaci kapaliny AUS 32. Vybrané jakostní ukazatele jsou 
zaměřeny především na kontrolu koncentrace močoviny (hustota 
20°C, index lomu a obsah močoviny), zkoušky sledující obsah 
případných rozkladných produktů (biuret, volná alkalita) 
a kontaminantů (obsah prvků, obsah nerozpustných látek a obsah 
fosforečnanů). Podle vyjádření výrobců vozidel lze předpokládat, že 
od roku 2018 až 2019 naroste počet vozidel využívající katalytický 
systém SCR a vzroste spotřeba i počet výdejních stojanů pro 
kapalinu AUS 32. Počet odebíraných vzorků se navrhuje 50 ročně 
v letech 2017 a 2018 a 80 ročně od roku 2019. Počty odebíraných 
vzorků Ad blue budou součástí přílohy 4 a rozsah zkoušek přílohy 5. 
 
 
Hodnocení závažnosti odchylek kvality PHM 
Současný text § 4, odst. 7 stanovuje:  
„Zkušební analýzy odebraných vzorků pohonných hmot a jejich 
vyhodnocení jsou prováděny akreditovanou osobou. Vyhodnocení 
analýz může být na žádost inspekce doplněno akreditovanou osobou 
o posouzení závažnosti nedostatků zjištěných u jednotlivých 
jakostních parametrů odebraných vzorků pohonných hmot s ohledem 
na jejich negativní dopad na provoz motoru, bezpečnost nebo na 
životní prostředí.“  
Navrhujeme následující úpravu: 
Var. I: věta druhá se nahrazuje novým textem: 
„Vyhodnocení analýz doplňuje akreditovaná osoba o posouzení 
závažnosti nedostatků zjištěných u jednotlivých jakostních parametrů 
odebraných vzorků pohonných hmot s ohledem na jejich negativní 
dopad na provoz motoru, bezpečnost nebo na životní prostředí. 
Posouzení odchylek se provádí podle certifikované metodiky 
inspekce. Pravidla pro posouzení odchylek se aktualizují při každé 
změně technických norem, minimálně 1 krát za 3 roky.“ 
Var. II: za větu druhou se doplňuje text: 

 
Vysvětleno 
 
Uvedený požadavek je nad rámec zmocnění vyhlášky, 
upraveného zákonem o pohonných hmotách, neboť zákon 
vyhlášku zmocňuje zabývat se jakostí, složením a evidencí 
pohonných hmot, ale nezmocňuje ji hodnocením zjištěných 
nedostatků, a už vůbec ne vyhodnocováním závažnosti 
nedostatků zjištěných u jednotlivých jakostních parametrů 
odebraných vzorků pohonných hmot.  
 
Pohonná hmota je jakostní, pokud vyhovuje příslušné jakostní 
normě a pokud nevyhovuje, byť jen jeden parametr pohonné 
hmoty příslušné jakostní normě, pohonná hmota je 
nevyhovující a nelze uvést, že je více či méně nevyhovující. 
Takové hodnocení pohonných hmot je zavádějící a vytváří 
dojem, že pohonná hmota je sice nevyhovující, ale takový 
nevyhovující parametr se dá přejít, neboť tento jakostní 
parametr není tak důležitý jako ostatní jakostní parametry. ČOI 
již na základě zákona o pohonných hmotách zveřejňuje 
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„Odchylky jsou hodnoceny certifikovanou metodikou a rozdělují se 
podle charakteru na několik kategorií (provozní, sezónní, a výrobní 
nebo úmyslné) a dále podle velikosti. Při hodnocení odchylek od 
jednotlivých jakostních norem musí být zohledněny nejistoty měření 
podle ČSN EN ISO 4259.“. 
Odůvodnění:  
Bude zlepšena informovanost zákazníků o závažnosti odchylek 
v jakosti prodávaných PHM u čerpacích stanic z pohledu ochrany 
životního prostředí a poškození motoru. Distribuční společnosti 
provozující sítě čerpacích stanic považují doplnění vyhlášky za další 
krok ke zlepšení péče o jakost prodávaných pohonných hmot formou 
hodnocení závažnosti zjištěné závady. SGS divize paliv a maziv 
k tomu pro ČOI zpracovala metodický materiál. Materiál byl 
zpracován jako certifikovaná metodika CM-2 v rámci řešení projektu 
TAČR 02031126. Navržená metodika pro hodnocení odchylek byla 
certifikována Českou obchodní inspekcí v červenci 2014 na základě 
dvou oponentních posudků. 
 

pravomocná rozhodnutí, u nichž kontrolou zjistila, že jakost 
nebo složení prodávaných, vydávaných nebo přepravovaných 
pohonných hmot není v souladu se zákonem o pohonných 
hmotách. Informace o zjištěné závadě je již v odůvodnění 
příslušného rozhodnutí obsažena a toto odůvodnění je 
součástí rozhodnutí, které je zveřejňováno. 
 
V souvislosti s uvedeným je nutné ještě poznamenat 
skutečnost, že v rámci sledování a monitorování jakosti 
pohonných hmot je zmiňovaný materiál vypracovaný SGS  
věnující se kategorizaci odchylek vad využíván jako interní 
metodická pomůcka v procesu správního řízení ČOI a k 
připomínce informovanosti veřejnosti ještě odkazujeme na 
funkční informační systém ČOI v oblasti zveřejňování výsledků 
kontrol jakosti pohonných hmot na webových stránkách, kde 
jsou uveřejněny opravdu komplexní informace v zákonném 
rozsahu. 
 

 
Připomínka k Čl. I – v bodu 7 navrhujeme doplnit text následovně: 
„j) vodík pro přímé použití ČSN ISO 14687 - 1 (65 6520) nebo vodík 
pro palivové články ČSN P ISO/TS 14687 – 2.“.  
Odůvodnění: 
Text vyhlášky má jasně stanovit, která z obou norem se na vodík 
vztahuje dle jeho různého upotřebení. 
Pro úplnost upozorňujeme, že zatím chybí technická norma pro 
způsob odběru vodíku na čerpacích stanicích a požadavcích na 
vzorkovnice pro vodík, v budoucnu by jistě měla být ve vyhlášce 
uvedena. 
 

 
Akceptováno 
  
§ 3 odst. 1 písmeno j) vyhlášky bylo ve smyslu připomínky 
(s drobnou úpravou) upraveno.  
 
 
V § 3 odst. 1 písmeno j) nově zní: 
 
j) vodík pro přímé použití ČSN ISO 14687 - 1 (65 6520) nebo     
   vodík pro palivové články s proton výměnnou membránou   
   ČSN ISO 14687 – 2. 
 

 
Připomínka k Čl. I – za bod 8 navrhujeme vložení nového bodu č. 9, 
který zní: 
„9. V § 4 se na konec odst. 1 vkládá nová věta, která zní: „Výběr 
subjektů k ověření složení a jakosti pohonných hmot se provádí 
v závislosti na vyhodnocení rizika výroby, výdeje, skladování nebo 

 
Vysvětleno 
 
Uvedený požadavek je nad rámec zákonného zmocnění 
vyhlášky o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti 
pohonných hmot. Nelze ČOI nařizovat, které subjekty má 
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prodeje nekvalitních pohonných hmot.“.“  
Poznámka pod čarou 3) -k odst. 2, se doplňuje o odkaz na ČSN EN 
14274 
Ostatní body se přečíslují.  
Odůvodnění:  
Kontrolovat je jistě třeba, ale aby byly kontroly efektivní, by měly být 
zaměřeny zejména na riziková místa, kde se s vyšší mírou 
pravděpodobnosti mohou nacházet nekvalitní pohonné hmoty. Česká 
obchodní inspekce by měla vyhodnocovat tato rizika a podle toho 
i zaměřovat svoji kontrolní činnost. V současné době převládá 
způsob odběru vzorku na „velkých“ sítích a riziková místa jsou často 
opomíjena s odůvodňováním, že velké sítě představují většinu trhu.  
K doplnění poznámky: Výběr vzorkovaných prodejních a výdejních 
míst se provádí podle pravidel uvedených v  ČSN EN 14274 
(Motorová paliva-Hodnocení kvality automobilového benzinu 
a motorové naft-Systém monitorování kvality paliv). Pracovní seznam 
čerpacích stanic vydává MPO. Aktualizace se provádí na základě 
aktualizace seznamu vydaného MPO za uplynulý kalendářní 
rok.(norma ČSN EN 14274, článek 4.1 Požadavky na pracovní 
seznam). Tyto požadavky by měly být ve vyhlášce alespoň formou 
odkazu uvedeny, protože jsou požadovány pro roční zprávu. 
 

kontrolovat více a které méně, a to navíc prováděcím právním 
předpisem Takový zásah do kontrol ČOI  by byl navíc 
neopodstatněným vměšováním do její pravomocí. ČOI se při 
výkonu své činnosti, řídí zákonem č. 64/1986 Sb., o České 
obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dále 
vlastními metodickými pokyny, které jsou v souladu 
s příslušnými právními předpisy. Norma ČSN EN 14274:2013 
(Motorová paliva-Hodnocení kvality automobilového benzinu 
a motorové nafty - Systém monitorování kvality paliv) v kapitole 
6 Postup v bodě 6.1. k výběru míst pro kontrolu uvádí – „….se 
metodou náhodného výběru vybere požadovaný počet míst ke 
vzorkování“. Žádnou jinou metodiku výběru kontrolovaných 
míst nepřipouští. 
 
Požadované doplnění vyhlášky by nebylo v souladu se 
zákonným zmocněním, stanoveným v § 11 zákona 
o pohonných hmotách. 
Navíc zákon o pohonných hmotách nedefinuje pojem „pracovní 
seznam“ a ani tento pojem nepoužívá. Z tohoto důvodu rovněž 
není důvod definovat tento pojem v prováděcím právním 
předpise k tomuto zákonu. MPO na základě zákona není 
oprávněno vést a tudíž ani nevede žádný seznam všech 
prodejních a výdejních míst pohonných hmot, to by nebylo ani 
účelné, a ani z technického hlediska možné. 
 

 
Připomínka k Čl. I – v bodu 11 navrhujeme text ustanovení upravit 
následovně: 
(1) Pro vozidla s motory konstruovanými pro použití olovnatého 
motorového benzinu se používá aditivum, jehož základem je 
draselná sůl, zejména draselná sůl alkylované sulfojantarové 
kyseliny. Aditivum se dávkuje tak, aby koncentrace draslíku v jednom 
litru benzinu byla v rozmezí minimálně 5 mg až 2610 mg draslíku.  
Odůvodnění:  
Pro funkci přísady stačí limitovat minimální obsah, přísada obsahuje 
síru a při obsahu nad minimální hranici nelze zaručit splněn limitu pro 
síru, což závisí i na obsahu síry v benzinu před přidáním přísady. 

 
Vysvětleno 
 
Na návrh SGS divize paliv a maziv vyhláška upravuje 
dávkování aditiva draslíku tak, aby koncentrace draslíku 
v jednom litru benzinu byla v rozmezí 5 mg až 10 mg 
z původních 5 mg až 26 mg, a to právě z důvodu zaručení 
splnění limitu pro obsah síry v jednom litru benzinu.  
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Připomínka k Čl. I – bod 18  
1. Změny v příloze 5., týkající se vodíku navrhujeme upravit tak, aby 
byly respektovány odlišnosti obou norem dle způsobu užití vodíku, 
tedy kvalitativní požadavky třeba rozdělit na vodík pro přímé použití 
a vodík pro palivové články podle norem ČSN ISO 14687-1 a ČSN 
ISO 14687-2. Pro přímé použití je pro použití v dopravě stanoven 
vodík typ I, kategorie A, jedná se o plynný vodík. Pro tento druh jsou 
stanoveny pouze 3 jakostní parametry obsah vodíku a obsah 
uhlovodíků a obsah síry (obsah síry je standardní instrumentální 
technikou obtížně stanovitelný, je požadován plynový chromatograf 
chemiluminiscenčním detektorem). Navrhujeme tedy stanovit obsah 
vodíku (min. 98%mol) a obsah uhlovodíků max. 100µmol/mol. Vodík 
se stanoví metodou GC-s tepelně vodivostním detektorem. Obsah 
uhlovodíků se stanoví IČ spektrometrií v plynové kyvetě.  
Pro palivové články se podle ČSN ISO 14687-2 používá plynný vodík 
typ I stupeň D. Z jakostních ukazatelů uvedených v tabulce není 
standardní analytickou technikou možné stanovit obsah síry (je 
požadován plynový chromatogram s chemiluminiscenčním 
detektorem). Metoda ASTM D 7651 stanovuje množství pevných 
částic. Nestanovuje jejich velikost. Je třeba jasně specifikovat 
zkušební metody pro jednotlivé jakostní požadavky, a protože se 
jedná o zahraniční normy (ASTM nebo JIS), převzít je do systému 
ČSN.  
2. U SMN 30 chybí ukazatel obsah manganu - bude doplněn v ČSN 
656508 podle ČSN EN 16709. 
 

 
Vysvětleno 
 
Vyhláška specifikuje pro vodík použitelný v dopravě kvalitativní 
ukazatele obecně, tj. s odkazem na příslušnou technickou 
normu, a tato specifikace je zcela dostačující. 
 

 
Připomínka k Čl. I bod 22 - příloha č. 15 
Přepracovat strukturu tabulky v příloze tak, aby nebylo nutné 
vyplňovat vždy samostatný formulář za každou jednotlivou čerpací 
stanici (počet formulářů odpovídá počtu čerpacích stanic), ale bylo 
možné v jednom formuláři vyplnit data jednotlivě za všechny čerpací 
stanice (např. xls tabulka a vždy jeden řádek za jednu čerpací 
stanici).  
Odůvodnění:  
Pro zpracování přehledů povinnými osobami se jedná 

 
Vysvětleno 
 
Formulář pro vyplnění dat za více čerpacích stanic je 
k dispozici na vyžádání na MPO na elektronické adrese 
dusek@mpo.cz a je využíván subjekty, které provozují více 
čerpacích stanic, již od roku 2010. Uvedený formulář bude 
publikován na webových stránkách MPO v části Energetická 
statistika. 
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o zjednodušení a výrazné snížení administrativní zátěže, neboť nový 
způsob by umožnil vyšší automatizaci zpracování. Také pro následné 
využití státní správou se jeví tento formát vhodnější a zjednodušující 
případnou následnou analýzu dat.  
 

 
Hospodářská 
komora České 
republiky 

 
Obecná zásadní připomínka k předkládanému materiálu 
Hospodářská komora České republiky upozorňuje, že novela zákona 
č. 311/2006 Sb., jehož je návrh vyhlášky prováděcím předpisem, se 
právě nachází v Poslanecké sněmovně PČR. Další jednání 
v Hospodářském výboru (2. čtení) je plánováno na 16. 11. 2016. Je 
možné, že do zákona budou načteny změny, které přinesou i potřebu 
novelizovat tuto vyhlášku. Jsme přesvědčeni, že by předkladatel měl 
s konečným předložením návrhu vyhlášky vyčkat a nejprve 
zapracovat úpravy, které vyvolá schválená verze novely zákona č. 
311/2006 Sb. 
 

 
Vysvětleno 
 
Návrh vyhlášky je připravován v návaznosti na novelu zákona 
o pohonných hmotách, která je v současné době projednávána 
v Parlamentu České republiky (sněm. tisk č. 861). Vyhláška 
bude vydána až po přijetí uvedené novely zákona. 

 
Připomínka k § 2 
Požadujeme doplnit za písm. r) tři nová písmena následujícího znění: 
„s) pracovním seznamem se rozumí seznam čerpacích stanic podle 
ČSN 14274:2013 obsahující seznam všech prodejních a výdejních 
míst pohonných hmot, 
t) AdBlue se rozumí 32% roztok močoviny používaný jako provozní 
náplň do SCR katalyzátorů,“. 
Odůvodnění: 
Existence „pracovního seznamu“ je předpokládána technickou 
normou ČSN 14274:2013, která stanovuje způsob provádění 
monitoringu kvality pohonných hmot. 
 
 
Definice AdBlue je zavedena z toho důvodu, že dále v připomínkách 
je zaveden požadavek na pravidelné kontroly kvality AdBlue. 

 
Vysvětleno 
 
Požadované doplnění vyhlášky by nebylo v souladu se 
zákonným zmocněním, stanoveným v § 11 zákona 
o pohonných hmotách. 
Navíc zákon o pohonných hmotách nedefinuje pojem „pracovní 
seznam“ a ani tento pojem nepoužívá. Z tohoto důvodu rovněž 
není důvod definovat tento pojem v prováděcím právním 
předpise k tomuto zákonu. MPO na základě zákona není 
oprávněno vést a tudíž ani nevede žádný seznam všech 
prodejních a výdejních míst pohonných hmot, to by nebylo ani 
účelné, a ani z technického hlediska možné.  
 
Kapalina AdBlue je kapalná chemická látka, respektive 
provozní kapalina, nikoliv pohonná hmota ve smyslu zákona č. 
311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 
pohonných hmot, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený 
požadavek je nad rámec zmocnění, stanoveného v uvedeném 
zákoně, neboť tento zákon nezmocňuje, aby vyhláška 
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stanovovala jakost, složení a evidenci provozních kapalin, tedy 
ani požadované kapaliny AdBlue. 
Ad Blue je registrovaná ochranná známka pro 32,5 % vodný 
roztok močoviny (AUS32) používaný v procesu nazvaném 
Selektivní katalytická redukce (Selection Catalytic Reduction – 
SCR), kterým se redukují emise oxidů dusíku z výfukových 
plynů dieselových vozidel.  

 
Připomínka k § 4 odst. 1 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„(1) Sledování složení a jakosti pohonných hmot se provádí pomocí 
rozborů odebraných vzorků. Odběr vzorků se provádí na výrobních, 
výdejních, skladovacích nebo prodejních místech. Výběr subjektů 
k ověření složení a jakosti pohonných hmot se provádí v závislosti na 
vyhodnocení rizika výroby, výdeje, skladování nebo prodeje 
nekvalitních pohonných hmot.“. 
Odůvodnění: 
Kontrolovat je jistě třeba, ale aby byly kontroly efektivní, měly by být 
zaměřeny zejména na riziková místa, kde se s vyšší mírou 
pravděpodobnosti mohou nacházet nekvalitní pohonné hmoty. Česká 
obchodní inspekce by měla vyhodnocovat tato rizika a podle toho 
i zaměřovat svoji kontrolní činnost. V současné době převládá 
způsob odběru vzorku na „velkých“ sítích a riziková místa jsou často 
opomíjena s odůvodňováním, že velké sítě představují většinu trhu. 

 
Vysvětleno 
 
Uvedený požadavek je nad rámec zákonného zmocnění 
vyhlášky o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti 
PH. Nelze ČOI nařizovat, které subjekty má kontrolovat více 
a které méně. Takový zásah do kontrol ČOI znamená 
neopodstatněné vměšování do její pravomocí. ČOI se zde řídí 
zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci ve znění 
pozdějších předpisů a dále vlastním metodickými pokyny.  
Norma ČSN EN 14274:2013 (Motorová paliva-Hodnocení 
kvality automobilového benzinu a motorové naft- Systém 
monitorování kvality paliv) v kapitole 6 Postup v bodě 6.1. 
k výběru míst pro kontrolu uvádí - … “se metodou náhodného 
výběru vybere požadovaný počet míst ke vzorkování.“ Žádnou 
jinou metodiku výběru kontrolovaných míst nepřipouští. 
 
 
 

 
3. Připomínka k § 4 odst. 5 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„(5) Minimální počet odebraných vzorků pohonných hmot za rok pro 
posouzení jejich jakosti je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce. 
Tento počet je rozdělen na: 
a) vzorky odebírané pro potřeby statistického vyhodnocení kvality 
prodávaných paliv podle ČSN 14274:2013. Těchto vzorků je 
odebráno u čerpacích stanic náhodně vybraných z pracovního 
seznamu ročně minimálně 200 
b) vzorky odebírané cíleně podle vlastního uvážení kontrolního 

 
Vysvětleno 
 
Uvedený požadavek je nad rámec zákonného zmocnění 
vyhlášky o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti 
pohonných hmot. Nelze ČOI nařizovat počty vzorků pro různé 
potřeby včetně toho, které subjekty má kontrolovat více a které 
méně, a to navíc prováděcím právním předpisem. Takový 
zásah do kontrol ČOI by byl navíc neopodstatněným 
vměšováním do pravomocí ČOI. ČOI se při výkonu své 
činnosti řídí zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní 
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orgánu.“. 
Odůvodnění: 
 
Cílem opatření je rozdělit odebírané vzorky na dvě skupiny. Prvá 
skupina vzorků je odebírána zcela náhodně (podle příslušné 
technické normy) a splňuje tak požadavky na metody statistického 
šetření. Výsledky rozborů těchto vzorků jsou reportovány Evropské 
unii a spotřebitelům v České republice jako obraz kvality 
prodávaných pohonných hmot na českém trhu.  
 
Druhá skupina vzorků je odebírána cíleně – podle vlastního uvážení 
ČOI, podle návrhů jiných orgánů státní správy (celní a finanční 
správa), podle poznatků z trhu o rizikových místech, na základě 
upozornění spotřebitelů. Tyto odběry mají za cíl kontrolovat riziková 
místa, místa s pravdě podobným výskytem vadného paliva. 
 
Navržené opatření mění dosavadní praxi, kdy jsou oba typy vzorků 
vyhodnocovány společně. Již několik let tak dochází k tomu, že pro 
vstup do statistického vyhodnocení trhu vstupují společně 
s náhodnými i cíleně odebrané vzorky, u kterých je samozřejmě 
významně vyšší pravděpodobnost pozitivního nálezu. To je ale 
zásadní chyba naprosto odporující jednomu ze základních principů 
statistiky, tedy náhodnému výběru. 
 

inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dále vlastními 
metodickými pokyny, které jsou v souladu s příslušnými 
právními předpisy.  
 
Pokud se jedná konkrétně o návrh, aby ČOI odebírala vzorky 
pohonných hmot částečně na základě statistického výběru 
realizovaného podle ČSN EN 14274:2013, konkrétně 
minimálně 200 vzorků a částečně podle vlastního uvážení, 
takovou povinnost nelze ČOI vyhláškou ukládat. Kontroly 
jakosti pohonných hmot jsou uskutečňovány celoplošně na 
území ČR. Při plánování kontrol jakosti pohonných hmot 
vychází ČOI z předchozích statistických dat týkajících se 
nabízených a prodávaných motorových paliv a z výsledků 
kontrol motorových paliv u čerpacích stanic vybíraných 
dozorovým orgánem s využitím pracovního seznamu MPO, 
který má ČOI k dispozici. Kontroly jakosti pohonných hmot 
zohledňují vyváženost četnosti kontrol podle regionů 
i dotčených subjektů. Norma ČSN EN 14274:2013 (Motorová 
paliva-Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové 
nafty - Systém monitorování kvality paliv) v kapitole 6 Postup 
v bodě 6.1. k výběru míst pro kontrolu uvádí – „… se metodou 
náhodného výběru vybere požadovaný počet míst ke 
vzorkování“. Žádnou jinou metodiku výběru kontrolovaných 
míst nepřipouští. 
 
 
Pokud se týká připomínky rozčlenit účelově počty odebíraných 
vzorků, jejichž minimální počet stanoví příloha č. 4 vyhlášky, 
na vzorky odebírané ke statistickému hodnocení (odkaz ČSN 
EN 14274:2013) s počtem ročně minimálně 200 vzorků (dle 
normy počet vzorků dominantních pohonných hmot v letním 
i zimním období pro malou zemi), a na vzorky cíleně odebírané 
dle vlastní úvahy ČOI, považujeme zařazení takového členění 
do vyhlášky za nežádoucí. Máme-li vyjádřit vztah mezi 
volitelným odběrem a cíleným odběrem (za stávajícího počtu 
vzorků stanoveným vyhláškou), je nutno poukázat na značnou 
disproporci mezi takto definovanými počty odebíraných vzorků.  
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Pro potřeby statistického hodnocení podle ČSN EN 1474:2013 
by u čerpacích stanic bylo odebráno 200 vzorků. Ostatní 
vzorky, které by pak ČOI měla odebírat na základě vlastních 
poznatků a podání spotřebitelů by představovaly zhruba 
dvanáctinásobek (2450) statisticky odebraných vzorků 
pohonných hmot. Taková forma monitorování jakosti 
pohonných hmot se nám jeví jako velmi neefektivní 
a nerealizovatelná. V uvedené souvislosti si dovolujeme 
konstatovat, že ČOI je schopna upravit report dat monitoringu 
jakosti pohonných hmot tak, aby plně vyhovoval požadavkům 
ČSN EN 14274:2013 u náhodně vybraných čerpacích stanic 
a zvlášť sledovat jakost pohonných hmot odebíraných na 
základě podání a vlastních poznatků týkajících se jejich jakosti 
(tj. cílené odběry vzorků pohonných hmot).  
 

 
4. Připomínka k § 4 odst. 7 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„(7) Zkušební analýzy odebraných vzorků pohonných hmot a jejich 
vyhodnocení jsou prováděny akreditovanou osobou5). Vyhodnocení 
analýz může být na žádost inspekce je doplněno akreditovanou 
osobou o posouzení závažnosti nedostatků zjištěných u jednotlivých 
jakostních parametrů odebraných vzorků pohonných hmot s ohledem 
na jejich negativní dopad na provoz motoru, bezpečnost nebo na 
životní prostředí a zatříděním zjištěné vady podle kategorizace vad.“. 
Odůvodnění: 
V navrhované úpravě zákona o pohonných hmotách bude ČOI 
povinna zveřejňovat kategorizaci zjištěné vady a její stručný popis. 
Proto je potřeba, aby se z „dobrovolné“ možnosti požádat 
akreditovanou osobu o popis zjištěných nedostatků stala povinnost. 
Zároveň je zavedena povinnost uvést u zjištěné vady její kategorii na 
tříbodové škále vycházející z v minulosti již realizovaného projektu 
kategorizace vad. Cílem opatření je také lepší, srozumitelnější 
a jednoznačnější informovanost spotřebitelů o rizicích zjištěných vad. 
 

 
Vysvětleno 
 
ČOI nemůže posuzovat dopad nevyhovujících parametrů 
pohonných hmot na provoz motoru, bezpečnost nebo životní 
prostředí a třídit zjištěné porušení jakosti pohonných hmot do 
určitých kategorií závažnosti, protože žádné kategorie 
závažnosti nejsou žádným právním předpisem stanoveny. ČOI 
může provádět jen činnosti, které jsou jí svěřeny zákonem, a k 
požadovaným činnostem v připomínce nemá ČOI žádné 
zákonné oprávnění. ČOI již na základě zákona o pohonných 
hmotách zveřejňuje pravomocná rozhodnutí, u nichž kontrolou 
zjistila, že jakost nebo složení prodávaných, vydávaných nebo 
přepravovaných pohonných hmot není v souladu se zákonem 
o pohonných hmotách. Informace o zjištěné závadě je již 
v odůvodnění příslušného rozhodnutí obsažena a toto 
odůvodnění je součástí rozhodnutí, které je zveřejňováno. 
 
V souvislosti s uvedeným je nutné ještě poznamenat 
skutečnost, že v rámci sledování a monitorování jakosti 
pohonných hmot je dokument kategorizace odchylek vad 
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využíván jako metodická pomůcka v procesu správního řízení 
a k připomínce informovanosti veřejnosti ještě odkazujeme na 
funkční informační systém ČOI v oblasti zveřejňování výsledků 
kontrol jakosti pohonných hmot na webových stránkách, kde 
jsou uveřejněny opravdu komplexní informace v zákonném 
rozsahu.  

 
Připomínka k Příloze č. 2:  Požadujeme u položky 10 Bod vzplanutí 
doplnit poznámku pod čarou následovně: 
„8) Bod vzplanutí není kontrolován u náhodně odebíraných vzorků 
určených pro statistické zjišťování kvality pohonných hmot 
prodávaných na českém trhu podle § 4 odst. 5 písm. a). 
Odůvodnění: 
Bod vzplanutí je parametrem, jehož kontrolu evropská direktiva 
nevyžaduje. Ale zároveň parametrem, u kterého je zjišťováno 
nejčastější porušení.  
Budoucí kontroly bodu vzplanutí u cíleně odebíraných vzorků mohou 
mít smysl, ale nejsou smysluplné v případě monitoringu a reportování 
směrem k Bruselu. Výsledky dosahované na českém trhu se pak totiž 
jeví ve srovnání se zeměmi, které tuto „nepovinnou“ kontrolu 
nedělají, horšími. Výsledky by mohly zbytečně zhoršovat pověst ČR. 
 

 
Vysvětleno 
 
Bod vzplanutí je jedním ze stanovených a tedy sledovaných 
jakostních parametrů uvedených v ČSN EN 590:2014 a jako 
takový je standardně měřen a vyhodnocován při každé 
uskutečněné kontrole ČOI. Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1) 
zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích 
stanicích pohonných hmot, ve znění pozdějších předpisů, lze 
pohonné hmoty prodávat nebo vydávat, pokud splňují 
požadavky na jejich jakost a složení stanovené prováděcím 
právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými 
technickými normami. 
Pokud sledovaný parametr bod vzplanutí nevyhovuje, 
nevyhovuje jakost kontrolované pohonné hmoty. Nevyhovující 
bod vzplanutí u pohonné hmoty představuje stejně závažné 
porušení jakosti pohonné hmoty jako porušení jakéhokoliv 
jiného předepsaného vyhláškou jakostního parametru 
kontrolované pohonné hmoty. 
Nevyhovující bod vzplanutí u motorové nafty je v praxi 
v největší míře způsoben příměsí automobilového benzinu. 
Potenciální nebezpečí poškození motoru lze předpokládat již 
při bodu vzplanutí nižším než 30 °C. Bod vzplanutí motorových 
naft se obvykle pohybuje v rozmezí 60-80 ˚C, přičemž ČSN EN 
590:2014 předepisuje minimální hodnotu 55 ˚C. Vyšší 
koncentrace benzínu v motorové naftě snižuje mazací 
schopnost nafty a zvyšuje tak opotřebení vstřikovacího 
systému.  

 
Připomínka k přílohám 3 a 4 
Požadujeme za Přílohu 3 doplnit novou Přílohu 4 „Ukazatele jakosti 

 
Vysvětleno 
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AdBlue“ a následující přílohy přečíslovat. 
Konkrétní náplň přílohy by měla být stanovena podle příslušné 
technické normy. 
Odůvodnění: 
Adblue je provozní kapalinou, která je používána v SCR 
katalyzátorech. Její úlohou je likvidovat NOx a prachové částice. 
Měření z reálného provozu ukazují, že vozy vybavené tímto typem 
katalyzátoru skutečně splňují emisní normou předepsané parametry. 
To ovšem platí pouze za podmínky, že je v katalyzátoru použito 
kvalitní adblue. 
V rámci výzkumného projektu Medetox, v jehož rámci byla v ČR 
prováděna měření emisí dieselových motorů v provozu, bylo zjištěno, 
že klíčovým problémem není ani tak stáří vozu, jako jeho technický 
stav. 
Kvalitní adblue tak není pouhou provozní kapalinou (jako motorový 
olej nebo náplň do ostřikovače), protože neplní-li svou funkci tak, jak 
má, dochází k významnému znečišťování životního prostředí, což už 
není „jen“ problém vlastníka vozu, ale celé společnosti.  
 
Evropská unie, která prostřednictvím FQD nařizuje monitoring kvality 
pohonných hmot v členských zemích, nesleduje primárně zájmy 
ochrany spotřebitele, ale ochranu životního prostředí.  Proto 
považujeme za nezbytné, aby byla kontrola kvality adblue prováděna, 
jde, stejně jako v případě pohonných hmot, o ochranu životního 
prostředí. 
 
 
 

Kapalina AdBlue je kapalná chemická látka, respektive 
provozní kapalina, nikoliv pohonná hmota ve smyslu zákona č. 
311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 
pohonných hmot, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený 
požadavek je nad rámec zmocnění, stanoveného v uvedeném 
zákoně, neboť tento zákon nezmocňuje, aby vyhláška 
stanovovala jakost, složení a evidenci provozních kapalin, tedy 
ani požadované kapaliny AdBlue. 
Ad Blue je registrovaná ochranná známka pro 32,5 % vodný 
roztok močoviny (AUS32) používaný v procesu nazvaném 
Selektivní katalytická redukce (Selection Catalytic Reduction – 
SCR), kterým se redukují emise oxidů dusíku z výfukových 
plynů dieselových vozidel.  

 
Připomínka k Příloze 15: 
Žádáme vložení celé tabulky Přílohy 15 včetně přepracování její 
struktury tak, aby nebylo nutné vyplňovat vždy samostatný formulář 
za každou jednotlivou čerpací stanici (počet formulářů odpovídá 
počtu čerpacích stanic), ale bylo možné v jednom formuláři vyplnit 
data jednotlivě za všechny čerpací stanice (nabízí se xls tabulka 
a vždy jeden řádek za jednu čerpací stanici).  
Odůvodnění:  

 
Vysvětleno 
 
Formulář pro vyplnění dat za více čerpacích stanic je 
k dispozici na vyžádání na MPO na elektronické adrese 
dusek@mpo.cz a je využíván subjekty, které provozují více 
čerpacích stanic, již od roku 2010. Uvedený formulář bude 
publikován na webových stránkách MPO v části Energetická 
statistika. 
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Pro zpracování přehledů povinnými osobami se jedná 
o zjednodušení a výrazné snížení administrativní zátěže, neboť nový 
způsob by umožnil vyšší automatizaci zpracování. Také pro následné 
využití státní správou se jeví tento formát vhodnější a zjednodušující 
případnou následnou analýzu dat. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Připomínka k přílohám: 
Požadujeme vložit novou Přílohu 16 „Obsah čtvrtletní zprávy o vývoji 
trhu“. 
Konkrétní podobu přílohy doporučujeme připravit následně ve 
spolupráci s MPO. 
Odůvodnění: 
Požadavek na publikování čtvrtletní zprávy vychází z pozměňovacího 
návrhu aktuálně uplatňovaného při projednávání novely zákona 
o PHM v PSP (tisk 861). 

 
Vysvětleno 
 
Pro účely a práci MPO není čtvrtletní zpráva o vývoji trhu 
účelná ani potřebná. Vyhláška ani není zmocněna zákonem 
o pohonných hmotách uvedený požadavek realizovat.  

 
Připomínka k § 4 odst. 7: 
Doporučujeme, aby ČOI zatřídila každou zjištěnou závadu do 
příslušné kategorie. Kategorie jsou již delší dobu vytvořeny a subjekt, 
který ČOI poskytuje služby, analytické laboratoře takto svá zjištění 
zatřiďuje.  
Systém má 4 kategorie: 
1 – bez závad 
2 – lehké pochybení nemající vliv na chod motoru, nepoškozující 
spotřebitele ani stát 
3, 4 – závažnější a zásadní pochybení s možností poškodit motor 
nebo obsahující daňový únik (hranice mezi těmito kategoriemi je nám 
neznámá). 
Odůvodnění: 

 
Vysvětleno 
 
Uvedený požadavek je nad rámec zmocnění, stanoveného 
zákonem o pohonných hmotách. Tento zákon vyhlášku 
zmocňuje zabývat se jakostí, složením a evidencí pohonných 
hmot, ale nezmocňuje ji hodnocením zjištěných nedostatků 
a už vůbec ne vyhodnocováním závažnosti nedostatků 
zjištěných u jednotlivých jakostních parametrů odebraných 
vzorků pohonných hmot.  
 
Pohonná hmota je jakostní, pokud vyhovuje příslušné jakostní 
normě a pokud nevyhovuje, byť jen jeden parametr pohonné 
hmoty příslušné jakostní normě, pohonná hmota je 
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Je k diskusi, zda požadovat zveřejnění kategorizace v rámci vyhlášky 
nebo zda zůstane kategorizace neveřejná. Ačkoli se to zdá zvláštní, 
je „neveřejnost“ běžným pracovním postupem státní správy – i pokuty 
udělované za prohřešky nemají přesný sazebník, je stanoven pouze 
strop a zbytek je v rukou správního orgánu. 

nevyhovující a nelze uvést, že je více či méně nevyhovující. 
Takové hodnocení pohonných hmot je zavádějící a vytváří 
dojem, že pohonná hmota je sice nevyhovující, ale takový 
nevyhovující parametr se dá přejít, neboť tento jakostní 
parametr není tak důležitý jako ostatní jakostní parametry. ČOI 
již na základě zákona o pohonných hmotách zveřejňuje 
pravomocná rozhodnutí, u nichž kontrolou zjistila, že jakost 
nebo složení prodávaných, vydávaných nebo přepravovaných 
pohonných hmot není v souladu se zákonem o pohonných 
hmotách. Informace o zjištěné závadě je již v odůvodnění 
příslušného rozhodnutí obsažena a toto odůvodnění je 
součástí rozhodnutí, které je zveřejňováno. 
 

 
Česká 
obchodní 
inspekce 

 
K příloze č. 4 navrhované vyhlášky (minimální počet odebíraných 
vzorků pohonných hmot za rok pro posouzení jejich jakosti) 
 
Česká obchodní inspekce, tak jak již několikrát avizovala, navrhuje 
upravit minimální počet odebíraných vzorků pohonných hmot na rok, 
který je uveden v příloze č. 4 navrhované vyhlášky následujícím 
způsobem: 
 
 
 

 
Vysvětleno 
 
Jsme si vědomi toho, že podle ČSN EN 14724 Motorová 
paliva, je dle určení velikosti země a minimálního počtu vzorků 
Česká republika ve vztahu k množství prodávaných paliv 
považována za malou zemi zařazenou do modelu C. Přesto 
snížení dosud stanoveného či novelou vyhlášky upraveného 
minimálního počtu vzorků pohonných hmot za kalendářní rok – 
viz tabulka: 
 

 

 
Motorové 
benziny 

Motorová 
nafta 

FAME 
nebo 

směsná 
nafta1) 

LPG 
CNG 
nebo 
LNG 

Ethanol 
E85 

Počet 
odběrů 
v období 
od 1. 5. do 
31. 10. 

500 
 

600 
 

50 
 

150 
 

20 
 

5 
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Motorové 
benziny

Motorová 
nafta

Bionafta (FAME) 
nebo směsná 
motorová nafta

Zkapalněné 
ropné plyny

Stlačený 
zemní 
plyn/Kapalný 
zemní plyn

Ethanol 
E85

Počet 
odběrů v 
období od 
1. 5. do 
31.10.

250 300 25 100 20 3

Počet 
odběrů v 
období od 
1. 11. do 
30.4.

250 300 25 100 20 3

 
 
 
 
Návrh na snížení počtu odebíraných vzorků se opírá o níže uvedené 
argumenty. 
 
Odůvodnění: 
 
1) Podle ČSN EN 14724 Motorová paliva – Hodnocení kvality 

automobilového benzinu a motorové nafty – Systém monitorování 
kvality paliv, národní přílohy NA. 1 Určení velikosti země 
a minimálního počtu vzorků, je Česká republika ve vztahu 
k množství prodávaných paliv považována za malou zemi 
(neregionální), zařazenou do modelu C. Podle článku 3.2.1 
uvedené normy se malou zemí rozumí země, ve které celkové 
množství motorových paliv uvedených na trh za rok je 15 milionů 
tun anebo méně. Podle námi získaných informací (z veřejných 
zdrojů) roční prodej motorových paliv v ČR tomuto zařazení 
odpovídá. Podle čl. 5.3 citované technické normy je požadováno 
pro druh paliva, jehož podíl na trhu je 10% a vyšší vzorkování 
a zkoušení minimálně 50 vzorků pro letní období a 50 vzorků pro 
zimní období. Dále je podle článku 5.4 nutné dopočítat minimální 
počet vzorků každého druhu paliva, jehož podíl na trhu je menší 

- může v konečném důsledku způsobit zhoršení jakosti 
a složení pohonných hmot, a to zcela konkrétně například 
v souvislosti se zjištěním podnikatelských subjektů, že by se 
kontrolní činnost na pohonné hmoty snížila až o polovinu, 
například u motorové nafty a automobilového benzinu. Náklady 
na odběr, rozbory a vyhodnocení odebraných kontrolních 
vzorků pohonných hmot jsou přitom zcela evidentně 
zanedbatelné s tím, jakou škodu mohou způsobit na motorech 
dopravních prostředků nejakostní pohonné hmoty. Zachování 
platného minimálního počtu odebíraných vzorků pohonných 
hmot zcela jistě zachová dosavadní vysokou úroveň jakosti 
sortimentu pohonných hmot nabízených na českém trhu. Je 
zřejmé, že navrhovaným razantním snížením odběru 
kontrolních vzorků může dojít k rapidnímu snížení dosavadní 
vysoké ochrany spotřebitele, což se jistě nesetká v praxi s  
porozuměním. 
 
Dalším hlediskem pro zachování dosavadních počtů 
odebíraných vzorků pohonných hmot je, že pokud by se objem 
odebíraných vzorků takto radikálně snížil, hrozí snížení 
přehledu o vývoji kvality pohonných hmot v tuzemsku, a to 
nejen plošně v rámci ČR, ale i po jednotlivých regionech, což 
by při sníženém počtu odebíraných vzorků na polovinu bylo 
diskutabilní. Navíc by meziroční porovnávání i povinné hlášení 
o kontrole jakosti a složení pohonných hmot zasílané EK 
vycházelo z jiného statistického základu.  

Počet 
odběrů 
v období 
od 1. 11. 
do 30.4. 

500 
 

600 
 

50 
 

150 
 

20 
 

5 
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než 10%. Podle námi získaných informací (z veřejných zdrojů) 
jsou dominantními druhy paliva automobilový benzin BA 95 
a motorová nafta s obsahem biosložky do 7% V/V. Zbývající 
druhy automobilových benzinů (BA 91 S, 91 N, 98 Super) 
nedosahují 10% podílu na trhu. Stejně tak i v případě motorové 
nafty typu B 30 a B 100, není dosaženo 10% podílu na trhu. Pro 
ilustraci si ještě dovolujeme doplnit, že modely pro velké země 
stanoví minimální počet vzorků každého paliva, jehož podíl na 
trhu je 10 % a vyšší na 200 vzorků pro každé období. Jsme tedy 
toho názoru, že podle současného znění vyhlášky Česká 
republika bezezbytku plní počtem odebraných vzorků požadavky 
nejen na malou, ale i na velkou zemi. 
 

2) Kontrola, sledování a monitorování jakosti pohonných hmot 
probíhá v rámci dozorové činnosti ČOI na celém území České 
republiky celoročně. Měsíčně bývá odebráno 190 – 240 vzorků 
jednotlivých druhů pohonných hmot. Od roku 2012, kdy pohonné 
hmoty, u kterých byla zjištěna neshoda, představovaly 3,1% 
všech odebraných vzorků a roku 2013, kdy představovaly 2,9%, 
má vývoj jakosti pohonných hmot vzestupnou tendenci. 
V letošním roce se počet vzorků pohonných hmot, u kterých byla 
zjištěna neshoda, pohybuje na úrovni 1,4%. Výsledky monitoringu 
kvality pohonných hmot v letech 2014 – 2015 jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

 
 
 
 

Druh 
motorov

ého 
paliva 

01. - 12. 2014 01. - 12. 2015 

odebrané vzorky 
nevyhov

ující 
vzorky 

vyhovující 
vzorky odebrané vzorky nevyhovujíc

í vzorky 
vyhovující 

vzorky 

počet %                 
p
oč
et 

% 
z dru

hu  

poče
t 

% 
z druhu  počet %                 poče

t 

% 
z dru

hu  

poče
t 

% 
z druhu  

Benziny 1007 37,8 9 0,9 998 99,1 1025 37,6 5 0,5 1020 99,5 
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Nafty 1 202 45,1 27 2,2 1175 97,8 1 220 44,8 19 1,6 1201 98,4 

směsné 
palivo  73 2,7 4 5,5 69 94,5 86 3,2 3 3,5 83 96,5 

FAME 30 1,1 4 13,3 26 86,7 33 1,2 3 9,1 30 90,9 

LPG 302 11,3 37 12,3 265 87,7 310 11,4 1 0,3 309 99,7 

CNG 36 1,4 0 0,0 36 100,0 40 1,5 0 0,0 40 100,0 

Etanol 
E85 13 0,5 0 0,0 13 100,0 9 0,3 1 11,1 8 88,9 

Celkem 2663 100,0 81 3,0 2582 97,0 2723 100,0 32 1,2 2691 98,8 

 
Na základě výše uvedeného se tedy domníváme, že snížením počtu 
vzorků pohonných hmot by nedošlo k ohrožení plnění povinností 
vyplývajících České republice z členství v Evropské unii. Pokud však 
existuje právní předpis, popřípadě doporučení anebo jiný závazný 
dokument, který snížení počtu odebíraných vzorků neumožňuje 
anebo by snížením počtu odebíraných vzorků došlo k jeho porušení, 
budeme jej samozřejmě respektovat.  
 
 
Pokud se týká určení dominantního druhu paliva, vycházela ČOI 
z veřejně dostupných informací poskytnutých z různých zdrojů. 
Předpokládáme, že Váš odbor disponuje dostatečným portfoliem 
informací týkajících se množství a struktury paliv uváděných na trh 
ČR a dostatkem informací týkajících se požadavků Evropské unie, 
aby mohl posoudit a vyhodnotit náš návrh, respektive naši 
připomínku.  
 

V Praze dne 27. července 2017 

Vypracoval:            Ing. Miloš Malý 
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                               Mgr. Daniela Beránková Podpis:  
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