
1 

VII 

 

Vypořádání mezirezortního připomínkového řízení  

 k  návrhu novely vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
 
Návrh novely vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., byl rozeslán  do vnějšího připomínkového 

řízení dne  9. května 2017, termín pro zaslání připomínek byl stanoven na 23. května 2017. K návrhu bylo uplatněno 18 zásadních připomínek, jejichž 

vypořádání je níže uvedeno. 
 

Č. § REZORT ZNĚNÍ PŘIPOMÍNKY VYPOŘÁDÁNÍ 

1. § 48a MPO Obecně k návrhu vyhlášky  

Návrh vyhlášky v § 48a, který řeší technické specifikace pro dobíjecí a čerpací 

stanice, používá místo termínu „čerpací stanice“ termín „plnicí stanice“. Zákon č. 

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

změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), (dále jen 

„zákon o PH“) však tento termín nezná. Požadujeme sladit názvosloví a terminologii 

v celém nově navrhovaném § 48a vyhlášky. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 

2. § 48a 

odst. 1 

MPO § 48a odst. 1, který stanoví, že běžné dobíjecí stanice na střídavý proud pro 

elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkami nebo vozidlovými 

zásuvkovými přípojkami v souladu s normovými hodnotami31) je zavádějící, nejasný 

a nepřesný. Směrnice EP a Rady 2014/94/EU, o zavádění infrastruktury pro 

alternativní paliva (dále jen „Směrnice“), která je do tohoto návrhu vyhlášky 

transponovaná, stanoví, že tyto dobíjecí stanice musí být vybaveny alespoň 

zásuvkovými přípojkami typu 2 dle normy ČSN EN 62196-2. Tyto dobíjecí stanice 

tedy musí splňovat normu ČSN EN 62196-2, přičemž na čerpací stanici musí vždy 

být alespoň zásuvková přípojka typu 2 odpovídající této normě. Požadujeme uvést 

AKCEPTOVÁNO 
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do souladu s požadavky Směrnice (obdobně doporučujeme upravit i § 48a odst. 1 a § 

48a odst. 3 – viz připomínky 3 a 4). 

 

3. § 48a 

odst. 2 

MPO § 48a odst. 2, který stanoví, že vysoce výkonné dobíjecí stanice na střídavý proud 

pro elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami v 

souladu s normovými hodnotami31), je zavádějící, nejasný a nepřesný. Směrnice 

stanovuje, že tyto dobíjecí stanice musí být vybaveny alespoň zásuvkovými 

přípojkami typu 2 dle normy ČSN EN 62196-2. Tyto dobíjecí stanice tedy musí 

splňovat normu ČSN EN 62196-2, přičemž na čerpací stanici musí vždy být alespoň 

zásuvková přípojka typu 2 odpovídající této normě. Požadujeme uvést do souladu 

s požadavky Směrnice.  

 

AKCEPTOVÁNO 

4. § 48a 

odst. 3 

MPO § 48a odst. 3, který stanoví, že vysoce výkonné dobíjecí stanice na stejnosměrný 

proud pro elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami 

kombinovaného nabíjecího systému v souladu s normovými hodnotami32), je 

zavádějící, nejasný a nepřesný. Směrnice stanoví, že tyto dobíjecí stanice musí být 

vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami kombinovaného nabíjecího systému typu 

Combo 2 dle normy ČSN EN 62196-3. Tyto dobíjecí stanice tedy musí splňovat 

normu ČSN EN 62196-3, přičemž na čerpací stanici musí vždy být alespoň 

zásuvková přípojka kombinovaného nabíjecího systému Combo 2 odpovídající této 

normě. Požadujeme uvést do souladu s požadavky Směrnice. 

 

AKCEPTOVÁNO 

5. § 48a 

odst. 1-

3 

MPO Upozorňujeme, že dle novely zákona o PH, která v nejbližší době vyjde ve Sbírce 

zákonů, se výše stanovené technické požadavky na běžné dobíjecí stanice a vysoce 

výkonné dobíjecí stanice neuplatní na ty dobíjecí stanice, které byly uvedeny do 

provozu nebo obnoveny před 18. listopadem 2017. Požadujeme tato ustanovení dát 

do souladu se zákonem o PH i se Směrnicí. 

AKCEPTOVÁNO 
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6. § 48a 

odst. 4 

MPO Zákon o PH nezná pojem „venkovní vodíkové plnicí stanice“. Pokud tento pojem 

vyhláška používá, měl být tento pojem definován v předmětné vyhlášce.  Současně 
požadujeme (jak bylo již uvedeno v připomínce č. 1) sladit tento pojem i ostatní 

pojmy se zákonem o PH (tj. používat termíny „venkovní vodíkové čerpací stanice“, 

„vodíkové čerpací stanice“ a „čerpací stanice stlačeného zemního plynu“ namísto 
vyhláškou použitých pojmů „venkovní vodíkové plnicí stanice“, „vodíkové plnicí 

stanice“ a „plnicí stanice stlačeného zemního plynu“). 

 

AKCEPTOVÁNO 

 
 

7. § 48a 

odst. 4 

MPO § 48a odst. 4 hovoří o venkovních vodíkových stanicích vydávajících plynný vodík. 

V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že výdej pohonných hmot je přesně 

definován v zákoně o PH jako bezúplatné přemístění pohonných hmot…. Z toho 

vyplývá, že  předložené znění návrhu novely vyhlášky tedy nestanoví, jaké technické 

specifikace by musely splňovat vodíkové čerpací stanice, které prodávají plynný 

vodík pro pohon vozidel. Požadujeme proto upravit text buď v souladu se zákonem 

č. 311/2006 Sb. takto „Vodíkové stanice prodávající či prodávající a vydávající 

plynný vodík…., nebo následovně „Vodíkové stanice na plynný vodík ….“.  

 

AKCEPTOVÁNO 

 

 

8. § 48a 

odst. 7 

a 

odůvod

nění 

MPO Požadujeme prověřit, zda normy, na které se odkazuje §48a odst. 7 (tj. ČSN ISO 

14469-1 a ČSN ISO 14469-2) se netýkají požadavků na přípojky a nádoby pro CNG, 

které jsou součástí vozidel na CNG. Pokud ano, pak není možné odkazovat 

v technických specifikacích určených pro čerpací stanice CNG na tyto normy. 

Současně upozorňujeme, že odkaz na technické specifikace pro čerpací stanice na 

CNG je uveden v Příloze II, v bodě 3.4 Směrnice EP a Rady 2014/94/EU a nikoli 

v bodě 3.3 přílohy II, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 

VYSVĚTLENO          
Při vypořádání připomínek, které proběhlo 

dne 12. 6. 2017, bylo dohodnuto, že 

odstavec 7 bude z návrhu novely vyhlášky 

vypuštěn, protože článek 6 odst. 9 
směrnice odkazuje na technické 

specifikace stanovené v bodě 3.4 přílohy 

II, kde není obsažen žádný konkrétní 
požadavek. Bod 3.3 požadavek na 

technickou specifikaci obsahuje, ale 

v článku 6. odst. 9 směrnice uveden není.     
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9. § 48a 

odst. 6 

MPO Požadujeme prověřit, zda norma, na kterou odkazuje § 48a odst. 6 

(tj. ČSN ISO 17268) se netýká pouze požadavků na přípojky, které jsou součástí 

vozidel na vodík. Pokud ano, pak není možné odkazovat v technických specifikacích 

určených pro vodíkové čerpací stanice na tyto normy. 

 

VYSVĚTLENO 

Stanoviskem MD ze dne 26. 6. 2017 

byla MPO problematika vysvětlena.  

10. § 8 a 

násled

ující 

MPO Základní požadavky na stavby stanovuje příloha I nařízení č. 305/2011/EU, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým 

se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Požadujeme vyhlášku příslušným způsobem 

upravit.  

 

NAD RÁMEC NÁVRHU 

VYSVĚTLENO 

 

 

11. k 

odůvod

nění 

MPO Požadujeme v důvodové zprávě vysvětlit, co je myšleno tím, že vodíkové čerpací 

stanice musí používat algoritmy plnění paliva a vysvětlit pojem algoritmus plnění 

paliva. 

VYSVĚTLENO 

 
Text je do návrhu vyhlášky 

transponován z přílohy č. II směrnice 

2014/94/EU, bodu 2.3.  

 

12. § 48a 

odst. 1, 

2, 3 

MD Ve vztahu k technickým specifikacím pro běžné dobíjecí stanice a vysoce výkonné 
dobíjecí stanice jsme přesvědčeni, že z důvodu právní jistoty a srozumitelnosti je 

žádoucí explicitně do vyhlášky uvést typ zásuvkové přípojky, jak tomu tak ostatně je 

i v případě Přílohy II směrnice 2014/94 (viz bod 1.1 a 1.2). Požadujeme proto § 48a 

odst. 1, 2 a 3 upravit následovně:   

„(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). 

(2) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická vozidla 

musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami typu 2 v souladu s normovými 

hodnotami31).  

(3) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na stejnosměrný proud pro elektrická 
vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami kombinovaného 

AKCEPTOVÁNO 
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nabíjecího systému typu Combo 2 v souladu s normovými hodnotami32).“. 

 

13.  MD V návrhu postrádáme příslušné transpoziční ustanovení k bodu 2.2 přílohy II 

směrnice 2014/94/EU („2.2 Čistota vodíku vydávaného vodíkovými plnicími 

stanicemi musí splňovat technické specifikace uvedené v normě ISO 14687-2.“). 

V této souvislosti upozorňujeme, že podle čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice mají 

členské státy povinnost zajistit, aby veřejně přístupné vodíkové plnicí stanice 

zavedené nebo obnovené splňovaly technické specifikace stanovené v bodě 2 přílohy 

II této směrnice (tj. i včetně bodu 2.2). Tomuto požadavku odpovídá příslušná česká 

norma ČSN ISO 14687-2, která koresponduje s ISO 14687-2, a požadujeme proto 

její doplnění do návrhu. 

 

VYSVĚTLENO 

 
Řešení této problematiky nespadá do 

působnosti MMR. Bod byl 

transponován vyhláškou 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). 

14.  ÚV – odbor 

kompatibility 

K návrhu je přiložena neúplná srovnávací tabulka ke směrnici 2014/94/EU (pouze s 

vybranými ustanoveními směrnice). Nadto se přiložená srovnávací tabulka mírně 

odlišuje od srovnávací tabulky vložené do databáze ISAP (např. příloha II odst. 1 

směrnice je podle nám dostupné srovnávací tabulky vykazována k transpozici v 
novele zákona č. 311/2006 Sb.).  

AKCEPTOVÁNO  

 

V příloze II směrnice jsou některé 

technické specifikace pouze 
vyjmenované bez konkrétního 

technického požadavku, nebo bez 

konkrétního odkazu na normu. Proto 
tyto neúplné požadavky nejsou do 

novely vyhlášky převáděny.  

Gestorem transpozice směrnice je 
MPO, které zpracovalo srovnávací 

tabulku a pouze ono je oprávněno 

tuto doplnit a vložit do databáze 

ISAP.  

15.  ÚV – odbor 

kompatibility 

V přiložené srovnávací tabulce nemůžeme úplně souhlasit s uvedenou dílčí lhůtou 

pro implementaci. Lhůta 18. 11. 2017 se vztahuje k době zavedení nebo obnovení 

stanic, na něž se má právní úprava aplikovat, a nikoli k samotnému přijetí a účinnosti 

AKCEPTOVÁNO 
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vnitrostátního předpisu, kterým bude toto upraveno. 

16.  ÚV – odbor 

kompatibility 

U přílohy II, odst. 3, bodů 3.1 a 3.4 směrnice je ve srovnávací tabulce v ISAP 

uvedeno ID návrhu, přestože tato ustanovení nebudou novelou transponována, neboť 

směrnice zatím žádné konkrétní technické požadavky neuvádí. Obdobně je 
vykazováno ID návrhu u čl. 11 odst. 2, ačkoli předkladatel zřejmě považuje odkaz na 

směrnici v novele zákona č. 311/2006 Sb. za dostatečný pro splnění stanovené 

referenční povinnosti. 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

17.  ÚV – odbor 

kompatibility 

V rozdílové tabulce chybí vždy text dotčeného článku směrnice, který obsahuje 

odkaz na text přílohy. Znění čl. 6 odst. 9 a přílohy II odst. 3 bodu 3.3 absentuje 

zcela. 

AKCEPTOVÁNO 

A VYSVĚTLENO 

 
Článek 6 odst. 9 směrnice odkazuje 

na technické specifikace stanovené 

v bodě 3.4 přílohy II, kde není 
obsažen žádný požadavek. Naproti 

tomu bod 3.3 požadavek na 

technickou specifikaci obsahuje a 

v článku 6 odst. 9 uveden není.  

18.  ÚV – odbor 

kompatibility 

Obecně: 

Vzhledem k tomu, že vyhláškou má dojít čistě k transpozici některých částí směrnice 

2014/94/EU, a stanovení technických požadavků tedy nezasahuje mimo 
harmonizovanou oblast, je možné souhlasit s tvrzením předkladatele v předkládací 

zprávě, že předpis není nutné notifikovat postupem podle čl. 5 a 6 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 

poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti. 

AKCEPTOVÁNO 

-  VZATO NA VĚDOMÍ 
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