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V 

Rozdílová tabulka návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., s předpisy EU 

 
 

Navrhovaný právní předpis 

 

 

Odpovídající předpis EU 

 

Ustanovení 

 

Obsah  Celex č. Ustanovení  Obsah  

§ 48a odst. 1 Běžné dobíjecí stanice na 

střídavý proud pro 

elektrická vozidla musí být 

vybaveny alespoň zásuvkami 

nebo vozidlovými 

zásuvkovými přípojkami 

typu 2 v souladu 

s normovými hodnotami31) 

 

31)  ČSN EN 62196-2 

Vidlice, zásuvky, 

vozidlová zásuvková    

spojení a vozidlové 

přívodky – Nabíjení 

elektrických vozidel 

vodivým připojením – 

Část 2: Požadavky na 

rozměrovou kompatibilitu 

a zaměnitelnost pro 

přístroje s kolíky a 

dutinkami na střídavý 

proud.  

32014L0094 
 

Čl. 4 odst. 4,  
první pododstavec  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Příloha II, odst. 1 
bod 1.1 
 
 

Členské státy zajistí, aby 
běžné dobíjecí stanice pro 
elektrická vozidla, s 

výjimkou bezdrátových či 
indukčních jednotek, 
zavedené nebo obnovené od 
18. listopadu 2017 splňovaly 
alespoň technické 
specifikace stanovené v bodě 
1.1 přílohy II a zvláštní 
bezpečnostní požadavky 

platné na vnitrostátní úrovni. 
 
1.1 Běžné dobíjecí stanice 
pro motorová vozidla 
 
Běžné dobíjecí stanice na 
střídavý proud pro elektrická 
vozidla musí být pro účely 

interoperability vybaveny 
alespoň zásuvkami nebo 
vozidlovými zásuvkovými 
přípojkami typu 2, jak je 
popsáno v normě EN 62196-
2. Při zachování 
kompatibility s typem 2 
mohou být tyto zásuvky 
vybaveny prvky, jako jsou 

mechanické záklopky. 

§ 48a odst. 2 Vysoce výkonné dobíjecí 

stanice na střídavý proud 

pro elektrická vozidla musí 

být vybaveny alespoň 

zásuvkovými přípojkami 

typu 2 v souladu 

s normovými hodnotami31). 

 

32014L0094 
 

Čl. 4 odst. 4,  
druhý pododstavec 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Příloha II, odst. 1 
bod 1.2   

 
 

Členské státy zajistí, aby 
vysoce výkonné dobíjecí 
stanice pro elektrická 
vozidla, s výjimkou 
bezdrátových či indukčních 
jednotek, zavedené nebo 

obnovené od 18. listopadu 
2017 splňovaly alespoň 
technické specifikace 
stanovené v bodě 1.2 přílohy 
II. 
 
1.2 Vysoce výkonné dobíjecí 
stanice pro motorová vozidla 

 

Vysoce výkonné dobíjecí 
stanice na střídavý proud 

pro elektrická vozidla 
musí být pro účely 
interoperability vybaveny 
alespoň zásuvkovými 
přípojkami typu 2, jak je 
popsáno v normě EN 
62196-2. 

§ 48a odst. 3 Vysoce výkonné dobíjecí 

stanice na stejnosměrný 

32014L0094 
 

Čl. 4 odst. 4,  
druhý pododstavec 

Členské státy zajistí, aby 
vysoce výkonné dobíjecí 
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proud pro elektrická vozidla 

musí být vybaveny alespoň 

zásuvkovými přípojkami 

kombinovaného nabíjecího 

systému typu Combo 2 

v souladu s normovými 

hodnotami32). 

 
32) ČSN EN 62196-3 Vidlice, 

zásuvky, vozidlová 

zásuvková spojení a 

vozidlové přívodky – 

Nabíjení elektrických 

vozidel vodivým 

připojením – Část 2: 

Požadavky na 

rozměrovou kompatibilitu 

a zaměnitelnost pro 

vozidlová zásuvková 

spojení s kolíky a 

dutinkami na 

stejnosměrný 

a střídavý/stejnosměrný  

proud. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha II, odst. 1 
bod 1.2 
 

 

stanice pro elektrická 
vozidla, s výjimkou 

bezdrátových či indukčních 
jednotek, zavedené nebo 
obnovené od 18. listopadu 
2017 splňovaly alespoň 
technické specifikace 
stanovené v bodě 1.2 přílohy 
II. 
 
1.2 Vysoce výkonné dobíjecí 
stanice pro motorová vozidla 

 

Vysoce výkonné dobíjecí 
stanice na stejnosměrný 
proud pro elektrická vozidla 
musí být pro účely 

interoperability vybaveny 
alespoň zásuvkovými 
přípojkami kombinovaného 
nabíjecího systému typu 
Combo 2, jak je popsáno v 
normě EN 62196-3. 

 

§48a odst. 4 Vodíkové čerpací stanice 

vydávající plynný vodík 

používaný jako palivo 

v motorových vozidlech 

musí splňovat technické 

specifikace v souladu 

s normovými hodnotami33) 

pro dodávky plynného 

vodíku jako paliva. 

 
33)  ČSN P ISO/TS 

19880-1 Plynný vodík – 

Čerpací stanice – Část 1: 

Obecné požadavky. 

32014L0094 
 

Čl. 5 odst. 2 
první pododstavec  

 
 
 
 
 
 
Příloha II, odst. 2 
bod 2.1 

 

 

Členské státy zajistí, aby 
veřejně přístupné vodíkové 

plnicí stanice zavedené nebo 
obnovené od 18. listopadu 
2017 splňovaly technické 
specifikace stanovené v bodě 
2 přílohy II. 
 
2.1 Venkovní vodíkové 
plnicí stanice vydávající 
plynný vodík používaný jako 

palivo v motorových 
vozidlech musí splňovat 
technické specifikace normy 
ISO/TS 20100 pro dodávky 
plynného vodíku jako paliva. 

§ 48a odst. 5 Vodíkové čerpací stanice 

musí používat algoritmy 

plnění paliva a vybavení, 

které splňují příslušné 

specifikace v souladu 

s normovými hodnotami33) 

pro dodávky plynného 

vodíku jako paliva. 

 

32014L0094 
 

Čl. 5 odst. 2,  
třetí pododstavec 
 
 
 
 

 
 
Příloha II odst. 2  
bod 2.3 
 

 

Členské státy zajistí, aby 
veřejně přístupné vodíkové 
plnicí stanice zavedené nebo 
obnovené od 18. listopadu 
2017 splňovaly technické 
specifikace stanovené v bodě 

2 přílohy II. 
 
2.3 Vodíkové plnicí stanice 
musí používat algoritmy 
plnění paliva a vybavení, 
které splňují příslušné 
specifikace normy ISO/TS 
20100 pro dodávky plynného 

vodíku jako paliva. 

§ 48a odst. 6 Přípojky pro motorová 

vozidla pro účely čerpání 

plynného vodíku musí 

splňovat technické 

specifikace v souladu 

s normovými hodnotami 34) 

32014L0094 Čl. 5 odst. 2, 
čtvrtý pododstavec 
 
 
  
 

Členské státy zajistí, aby 
veřejně přístupné vodíkové 
plnicí stanice zavedené nebo 
obnovené od 18. listopadu 
2017 splňovaly technické 
specifikace stanovené v bodě 
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pro propojovací zařízení pro 

čerpání plynného vodíku do 

motorových vozidel. 

 
34) ČSN ISO 17268 Plynný 

vodík – Plnicí rozhraní 

pozemních vozidel. 

 
 

Příloha II odst. 2  
bod 2.4 

2 přílohy II. 
 

2.4 Přípojky pro motorová 
vozidla pro účely plnění 
plynného vodíku musí 
splňovat normu ISO 17268 
pro propojovací zařízení pro 
plnění plynného vodíku do 
motorových vozidel. 

 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32014L0094 
ID  8877 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU 

ze dne 22. října 2014, o zavádění infrastruktury pro 

alternativní paliva   
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