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III 

 

O D Ů V O D N Ě N Í 

 

 

A) OBECNÁ ČÁST 

 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 

o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva vyplynula povinnost provést transpozici části 

směrnice v oblasti technické specifikace pro dobíjecí stanice, vodíkové čerpací stanice 

a čerpací stanice se zemním plynem do prováděcího předpisu ke stavebnímu zákonu, 

tj. do vyhlášky č. 268/2009 Sb. Ve směrnici je uloženo členským státům zajistit, aby čerpací 

a dobíjecí stanice zavedené nebo obnovené od 18. listopadu 2017 splňovaly požadavky čl. 4 

odst. 4 a čl. 5 odst. 2, tj. aby běžné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla splňovaly alespoň 

technické specifikace stanovené v bodě 1.1 přílohy II, aby vysoce výkonné dobíjecí stanice 

pro elektrická vozidla splňovaly technické specifikace stanovené v bodě 1.2 přílohy II, 

aby vodíkové čerpací stanice splňovaly technické specifikace stanovené v bodě 2.1, 2.3, 2.4 

přílohy II. Konkrétní technické požadavky jsou ve směrnici ponechány na normách EN 

62196-2, EN 62196-3 a ISO 17268, které jsou přijaty jako české technické normy v anglické 

verzi. Výjimkou je norma uvedená ve směrnici ISO/TS 20100, která je již zrušena a je 

nahrazena normou ČSN P ISO/TS 19880.   

II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná novela vyhlášky je v souladu se zákonem č. 183/2009 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle něhož 

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví právním předpisem technické požadavky na stavby 

jako součást obecných požadavků na výstavbu, jež jsou povinny fyzické osoby, právnické 

osoby a příslušné orgány veřejné správy respektovat při projektové činnosti, při povolování, 

provádění, užívání a odstraňování staveb.  

Problematika technických požadavků na stavby je upravena prováděcí vyhláškou 

č. 268/2009 Sb., která stanoví základní požadavky na technické řešení staveb náležejících 

do působnosti obecných stavebních úřadů. Jedná se o požadavky na ochranu veřejných zájmů 

z pohledu požadovaných vlastností staveb, tj. požadavků bezpečnosti, ochrany zdraví osob 

a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnosti při užívání 

a ochrany sousedních pozemků a staveb.  

V části šesté stanoví vyhláška zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb, z hlediska 

jejich speciálního účelu, objemového řešení, konstrukčního řešení, četnosti výskytu atd.  

Uvedená kategorie zahrnuje rovněž stavby čerpacích stanic pohonných hmot, kam se logicky 

zařazují i dobíjecí stanice a vodíkové čerpací stanice. 
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III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Navrhované řešení je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, 

s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právními akty Evropské 

unie. Navrhovanou úpravou vyhlášky dojde k implementaci čl. 4 odst. 4 a čl. 5 odst. 2, 

resp. k implementaci technických specifikací stanovených v bodě 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 a 2.4 

přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/94/EU, kterou se stanoví 

technické specifikace pro dobíjecí stanice a vodíkové čerpací stanice. 

 

IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Technické specifikace pro dobíjecí stanice a vodíkové čerpací stanice uvedené v příloze 

II směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/94/EU nejsou v České republice 

legislativně upraveny. Proto je Česká republika povinna transponovat tyto do českého 

právního řádu. 

 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí ČR 

Návrh novely předmětné vyhlášky nepředpokládá negativní hospodářský a finanční 

dopad  

na podnikatelské prostředí, návrh pouze stanoví technické specifikace pro dobíjecí stanice 

a vodíkové čerpací stanice pro motorová vozidla. Nepředpokládají se ani jiné negativní 

dopady, zejména na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 

VI. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

V novém ustanovení vyhlášky není uveden žádný požadavek, kvůli kterému by 

současný stav nebo dopady návrhu byly v rozporu se zákazem diskriminace. Návrh obsahuje 

pouze technické specifikace pro vodíkové čerpací stanice a dobíjecí stanice pro motorová 

vozidla, které se nedotýkají problematiky rovnosti mužů a žen.   

VII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na ochranu soukromí a osobních údajů. 

VIII. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhované řešení neobsahuje úpravu, která by se mohla stát předmětem korupčního 

rizika. 

IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh novely vyhlášky nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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B)  ZVLÁŠTNÍ ČÁST  

 

K čl. I – §  48a  

Návrh novely vyhlášky č. 268/2009 Sb. zahrnuje nově vložené ustanovení § 48a, 

kterým  

je implementována část směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/94/EU, kterou jsou 

stanoveny technické specifikace pro dobíjecí stanice a vodíkové čerpací stanice  

tak, jak jsou uvedeny v příslušných evropských normách.  

V šesti odstavcích navrhovaného ustanovení jsou stanoveny technické požadavky na 

běžné dobíjecí stanice a vysoce výkonné dobíjecí stanice na střídavý a stejnoměrný proud 

pro elektrická vozidla a požadavky na vodíkové čerpací stanice pro motorová vozidla. 

Konkrétní technické podrobnosti jsou ponechány na českých technických normách, které jsou 

řešeny formou odkazu na „normovou hodnotu“. Odkazy na konkrétní české technické normy 

jsou uvedeny v poznámkách pod čarou.  

Pojem „normová hodnota“ je definován v § 3 písm. k) vyhlášky č. 268/2009 Sb., jako 

konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně 

stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, 

obsažený v příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění 

požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky.  

 

K čl. II – Přechodné ustanovení 

V přechodném ustanovení je stanoveno, že nové technické požadavky na běžné dobíjecí 

stanice, vysoce výkonné dobíjecí stanice a vodíkové čerpací stanice se neuplatní na ty stanice, 

které byly uvedeny do provozu nebo obnoveny před 18. listopadem 2017.  

 

K čl. III – Účinnost 

Nabytí účinnosti novely vyhlášky je stanoveno na patnáctý den po jejím vyhlášení ve 

Sbírce zákonů. Vzhledem k malému rozsahu navrhovaných změn ve vyhlášce je stanovena 

minimální legisvakanční lhůta. 
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