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I I I .  

N á v r h  

ZÁKON 

ze dne…………2019, 

kterým se mění zákon 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 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona 
č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 
zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 130/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb. a zákona č. 152/2017 Sb., se mění 
takto: 

1. V § 1 odst. 1 písm. d) se za slovo „stanic“ vkládají slova „a výdejních jednotek“. 
 

2. V § 2 písm. f) se za slovo „hmoty“ vkládá slovo „pouze“ a slova „pouze pro vlastní 
potřebu, bezúplatné dobíjení elektrického vozidla elektřinou nebo bezúplatná výměna 
jeho baterie“ se zrušují. 
 

3. V § 2 se na konci textu písmene g) doplňují slova „, přepravní nádrže silničního 
cisternového vozidla nebo cisternového kontejneru, nebo úplatné přemístění pohonných 
hmot do palivové nádrže vozidla, přepravní nádrže silničního cisternového vozidla nebo 
cisternového kontejneru v případě, že se tím nejedná o podnikání podle občanského 
zákoníku a že vlastník vozidla a provozovatel čerpací stanice nebo vlastník výdejní 
jednotky jsou součástí skupiny podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, 
a bezúplatné dobíjení elektrického vozidla elektřinou nebo bezúplatná výměna jeho 
baterie“. 
 

4. V § 2 písm. l) bodě 2 se za slovo „stlačeného“ vkládají slova „nebo zkapalněného“ a za 
slovo „plynu“ se vkládají slova „včetně biomethanu“. 
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5. V § 2 písm. l) bodě 4 se za slovo „vydavatelem“ vkládají slova „nebo 
zprostředkovatelem“ a za slovo „vydané“ se vkládají slova „nebo zprostředkované“. 
 

6. V § 2 se na konci písmene l) doplňují body 5 až 7, které znějí: 
 

„5. prodeje pohonných hmot, pokud je jejich prodejce prodává svým zaměstnancům 
v souvislosti s provozem služebních vozidel pro jejich soukromé účely podle zákona o 
daních z příjmů, a to výhradně za cenu jejich nákupu, 

 
6. prodeje pohonných hmot pronajímatelem vozidel, strojů nebo zařízení jejich nájemci 

v přímé souvislosti s nájmem těchto vozidel, strojů nebo zařízení, a to výhradně za cenu 
jejich nákupu, 

 
7. prodeje pohonných hmot insolvenčním správcem po prohlášení konkursu na distributora 

pohonných hmot,“.  

7. V § 2 písm. m) se slova „na dodávku pohonných hmot“ zrušují. 
 

8. V § 2 se na konci textu písmene n) doplňují slova „, které mají jednoho vlastníka“. 
 

9. V § 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní: 
 
„s) výdejní jednotkou stavba nebo zařízení, z něhož se pohonné hmoty pouze vydávají 

a jehož součástí je jedna nebo více skladovacích nádrží na uskladnění pohonných 
hmot o souhrnném objemu větším než 5 m3.“.  

 
10. V § 5 odstavec 3 zní: 

 
„(3) Na čerpací stanici je zakázáno plnění přepravní nádrže silničního cisternového 

vozidla nebo cisternového kontejneru pohonnými hmotami, s výjimkou technologicky 
odůvodněných případů, přičemž technologicky odůvodněným případem se rozumí 
zejména plnění v souvislosti s údržbou a revizemi nádrží pohonných hmot na čerpací 
stanici.“. 
 

11. V § 5 odst. 4 se slova „v níž“ nahrazují slovy „z níž“. 
 

12. V § 5 odst. 6 se slovo „Vlastník“ nahrazuje slovem „Provozovatel“. 
 

13. V § 5 odst. 7 písm. c) se slova „evidence bezodkladně“ nahrazují slovy „bez zbytečného 
odkladu evidence“. 
 

14. V § 5 odst. 7 písm. e) se slova „na které“ nahrazují slovy „z níž“. 
 

15. V § 5 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí: 
 

„(8) Vlastník výdejní jednotky je povinen   
 
a) zajistit vybavení výdejní jednotky měřícím zařízením a výdejní hadicí, 
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b) zajistit, aby byla za každý kalendářní den vedena průkazná evidence o množství 
vydaných pohonných hmot v rozdělení na bezúplatné a úplatné přemístění; tuto 
evidenci je vlastník výdejní jednotky povinen uchovávat po dobu 3 let ode dne výdeje 
pohonných hmot; vlastník výdejní jednotky je dále povinen zajistit, aby na požádání 
orgánů uvedených v § 7 odst. 3 byla evidence předložena, 

 
c) zajistit, aby při provozu výdejní jednotky nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, 

jejich majetku nebo životního prostředí. 
 

(9) Na čerpací stanici a na výdejní jednotce je zakázáno plnění mobilních tlakových 
nádob zkapalněnými ropnými plyny, s výjimkou čerpání zkapalněných ropných plynů do 
pevně zabudovaných palivových nádrží motorových vozidel a odběru vzorků při kontrole 
složení a jakosti pohonných hmot.“. 
 

16. V § 5a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a provozovatel čerpací stanice“ nahrazují 
slovy „, provozovatel čerpací stanice a vlastník výdejní jednotky“. 
 

17. V § 5a odst. 1 písm. b) se slovo „, nebo“ nahrazuje slovy „včetně biomethanu,“. 
 

18. V § 5a odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až 
f), která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí: 
 
„d) od insolvenčního správce po prohlášení konkursu na distributora pohonných hmot, 
 
e) od osoby, která není registrována jako distributor pohonných hmot a pohonné hmoty 

jsou prodávány v rámci daňové exekuce, nebo 
 
f) od správního orgánu nebo organizační složky státu při prodeji pohonných hmot podle 

tohoto nebo jiného zákona19). 
_____________________ 
19) Například zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

19. V § 5a odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „včetně biomethanu“. 
 

20. V § 5a odst. 2 písm. c) se slova „registrované jako distributor pohonných hmot, nebo“ 
nahrazují slovy „uvedené v odstavci 1 písm. a), d), e) nebo f),“. 
 

21. V § 5a odst. 2 písm. d) se za slovo „vydavatelem“ vkládají slova „nebo 
zprostředkovatelem“. 
 

22. V § 5a odst. 2 se doplňují písmena e) a f), která znějí: 
 
„e) od osoby jiné než osoby, která je zaměstnavatelem a pohonné hmoty byly nakoupeny 

zaměstnanci této osoby v souvislosti s provozem služebních vozidel pro jejich 
soukromé účely podle zákona o daních z příjmů, a to výhradně za cenu za kterou je 
zaměstnavatel nakoupil, nebo 

 
f) od osoby jiné než osoby, která je pronajímatelem vozidel, strojů nebo zařízení 

a pohonné hmoty byly nakoupeny nájemci v přímé souvislosti s nájmem těchto 
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vozidel, strojů nebo zařízení, a to výhradně za cenu, za kterou je pronajímatel 
nakoupil“. 

 
23. V nadpisu § 6 se doplňují slova „a výdejních jednotek“. 

 
24. V § 6 odst. 1 větě první, větě druhé a větě poslední se za slovo „stanic“ vkládají slova „a 

výdejních jednotek“ a ve větě třetí se text „písm. c) a e) až g)“ nahrazuje textem „písm. b), 
c) a e) až h)“. 
 

25. V § 6 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „místa podnikání“ nahrazují slovem „sídla“.  
 

26. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, zejména systém geografických 
souřadnic“. 
 

27. V § 6 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 
 
„f) obchodní značka, pod kterou je provozována čerpací nebo dobíjecí stanice,“. 
 
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h). 
 

28. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene g) doplňují slova „, typ standardu připojení pro 
jednotlivé dobíjecí body a informace o možnosti používání více dobíjecích bodů na 
dobíjecí stanici souběžně“.  
 

29. V § 6 odst. 3 písm. a) a b) se text „e)“ nahrazuje textem „f)“. 
 

30. V § 6 odst. 4 písm. a) a b) se text „a f)“ nahrazuje textem „, f) a g)“. 
 

31. V § 6 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí: 
 
„(6) Do evidence výdejních jednotek se zapisují 
 
a) údaje o vlastníku výdejní jednotky, a to 
 

1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, 
bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku 
na území České republiky, pokud ji zřizuje, 

 
2. u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě též obchodní firma, datum narození, 

identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa trvalého pobytu, popřípadě též 
sídla, u zahraniční osoby také adresa pobytu na území České republiky, byl-li jí 
pobyt povolen, adresa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění 
organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje, 

 
b) typ nebo stručný popis výdejní jednotky, 
 
c) adresa výdejní jednotky, nebo v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu 

výdejní jednotky, zejména systém geografických souřadnic,  
 
d) název vydávaných pohonných hmot, 
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e) datum uvedení výdejní jednotky do provozu a datum ukončení provozu výdejní 

jednotky. 
 
(7) Vlastník výdejní jednotky je povinen ministerstvu 
 
a) před uvedením výdejní jednotky do provozu oznámit údaje podle odstavce 6 písm. a) 

až d), 
 
b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení výdejní jednotky do provozu nebo ukončení 

jejího provozu a každou změnu údaje podle odstavce 6 písm. a) až d).“. 
 

32. V § 6ka se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 

„(4) Ustanovení o oznamovací povinnosti distributora pohonných hmot se 
použije obdobně také v případě prodeje pohonných hmot insolvenčním správcem po 
prohlášení konkursu na distributora pohonných hmot.“. 

 
33. V § 7 odst. 1 písm. a) se za slovo „stanic“ vkládají slova „a výdejních jednotek“. 

 
34. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova „a u provozovatele čerpací stanice“ nahrazují slovy 

„, provozovatele čerpací stanice a vlastníka výdejní jednotky“. 
 

35. V § 7 odst. 2 písm. b) se text „3 až“ nahrazuje textem „4 a“ a za text „e)“ se vkládá text 
„, § 5 odst. 9“. 
 

36. V § 7 odst. 2 písm. c) se za text „a 6“ vkládá text „, § 5 odst. 8 písm. c)“. 
 

37. V § 7 odst. 3 se text „§ 5 odst. 7 písm. c)“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 3, § 5 odst. 7 
písm. c), § 5 odst. 8 písm. a) a b)“. 
 

38. Skupinový nadpis nad označením § 8 zní:  
 

„Přestupky“. 
 

39. V nadpisu § 8 se doplňují slova „fyzických osob“. 
 

40. V § 8 odst. 1 písm. d) se text „nebo e)“ nahrazuje textem „, e) nebo f)“. 
 

41. V § 8 odst. 1 písm. e) se za slovo „stanici“ vkládají slova „nebo na výdejní jednotce“ 
a text „3, nebo“ se nahrazuje textem „9,“.  
 

42. V § 8 odst. 1 písm. f) se text „nebo f)“ nahrazuje textem „, f) nebo g)“. 
 

43. V § 8 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a slovem „nebo“ a doplňuje 
písmeno g), které zní: 

„g) jako vlastník výdejní jednotky v rozporu s § 6 odst. 7 písm. a) neoznámí před 
uvedením výdejní jednotky do provozu údaje do evidence výdejních jednotek podle 
§ 6 odst. 6 písm. a), b), c) nebo d) nebo v rozporu s § 6 odst. 7 písm. b) neoznámí bez 
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zbytečného odkladu uvedení výdejní jednotky do provozu nebo ukončení provozu 
výdejní jednotky anebo změnu údaje zapisovaného do evidence výdejních jednotek 
podle § 6 odst. 6 písm. a), b), c) nebo d).“.  

44. V § 8 odst. 2 se text „nebo f)“ nahrazuje textem „, f) nebo g)“. 
 

45. V nadpisu § 9 se slova „Správní delikty“ nahrazují slovem „Přestupky“. 
 

46. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „osoba13) se dopustí správního deliktu“ 
nahrazují slovy „osoba se dopustí přestupku“. 
 
Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje. 
 

47. V § 9 odst. 2 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovy „přestupku“ a text „nebo e)“ se 
nahrazuje textem „, e) nebo f)“. 
 

48. V § 9 odst. 3 se slova „vlastník čerpací stanice se dopustí správního deliktu“ nahrazují 
slovy „provozovatel čerpací stanice se dopustí přestupku“.  
 

49. V § 9 odst. 4 úvodní části ustanovení a § 9 odst. 5 až 8 a § 9 odst. 11 až 13 se slova 
„správního deliktu“ nahrazují slovy „přestupku“.  
 

50. V § 9 odst. 4 písm. a) se slova „mobilní tlakové nádoby zkapalněnými ropnými plyny“ 
nahrazují slovy „přepravní nádrže silničního cisternového vozidla nebo cisternového 
kontejneru pohonnými hmotami“. 
 

51. V § 9 odst. 4 písm. b), e) a f) se slova „na které“ nahrazují slovy „z níž“. 
 

52. V § 9 odst. 9 se slova „nebo provozovatel čerpací stanice“ nahrazují slovy „, provozovatel 
čerpací stanice nebo vlastník výdejní jednotky“ a slova „správního deliktu“ se nahrazují 
slovem „přestupku“. 

 
53. V § 9 odst. 10 se slova „správního deliktu“ nahrazují slovem „přestupku“ a text „nebo f)“ 

se nahrazuje textem „ , f) nebo g)“. 
 

54. V 9 se za odstavec 13 vkládají nové odstavce 14 až 16, které znějí: 
 

„(14) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník výdejní jednotky 
dopustí přestupku tím, že 
 
a) v rozporu s 5 odst. 8 písm. a) nezajistí vybavení výdejní jednotky měřícím zařízením 

a výdejní hadicí, 
 
b) v rozporu s § 5 odst. 8 písm. b) nezajistí vedení evidence o množství vydaných 

pohonných hmot v rozdělení na bezúplatné a úplatné přemístění nebo tuto evidenci 
neuchová po dobu 3 let ode dne výdeje pohonných hmot anebo nezajistí její 
předložení, nebo 

 
c) v rozporu s § 5 odst. 8 písm. c) nezajistí, aby při jejím provozu nedošlo k ohrožení 

života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prostředí. 
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(15) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník výdejní jednotky se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s § 6 odst. 7 písm. a) neoznámí před uvedením výdejní 
jednotky do provozu údaje do evidence výdejních jednotek podle § 6 odst. 6 písm. a), b), 
c) nebo d) nebo v rozporu s § 6 odst. 7 písm. b) neoznámí bez zbytečného odkladu uvedení 
výdejní jednotky do provozu nebo ukončení provozu výdejní jednotky anebo změnu 
údaje zapisovaného do evidence výdejních jednotek podle § 6 odst. 6 písm. a), b), c) nebo 
d). 
  

(16) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel čerpací stanice nebo 
jako vlastník výdejní jednotky v rozporu s § 5 odst. 9 plní mobilní tlakové nádoby 
zkapalněnými ropnými plyny, popřípadě jejich plnění umožní.“. 
 
Dosavadní odstavce 14 a 15 se označují jako odstavce 17 a 18. 
 

55. V § 9 odst. 17 úvodní části ustanovení se slova „správní delikt se uloží pokuta“ nahrazují 
slovy „přestupek lze uložit pokutu“.  
 

56. V § 9 odst. 17 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo odstavce 14 písm. c)“. 
 

57. V § 9 odst. 17 písm. b) se text „písm. d)“ nahrazuje slovy „písm. a) nebo písm. d) nebo 
odstavce 14 písm. a) nebo písm. b)“. 
 

58. V § 9 odst. 17 písm. c) se text „a),“ zrušuje a na konci textu písmene c) se doplňují slova 
„nebo odstavce 15 nebo odstavce 16“. 
 

59. V § 9 odst. 18 se slova „správní delikt“ nahrazují slovem „přestupek“. 
 

60. § 10 včetně nadpisu zní: 
„ § 10 

 
Společná ustanovení o přestupcích 

 
 (1) Přestupky podle tohoto zákona projednává 
 
a) ředitel inspektorátu České obchodní inspekce, jde-li o přestupky podle § 8 odst. 1 

písm. a) až c) a e), § 9 odst. 1 písm. a) až d), § 9 odst. 3, § 9 odst. 4 písm. b), c), e) 
a f), § 9 odst. 5 a 11 až 13, § 9 odst. 14 písm. c) a § 9 odst. 16, 

 
b) ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 8 odst. 1 písm. d) a f) a § 9 odst. 2, 7, 10 a 15, 
 
c) celní úřad, jde-li o přestupky podle § 9 odst. 1 písm. e), § 9 odst. 4 písm. a) a d), 

§ 9 odst. 6, 8 a 9 a § 9 odst. 14 písm. a) a b). 
 

(2) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil.“. 
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Čl. II 

Přechodná ustanovení 
 

1. Vlastník čerpací stanice, která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, je povinen ministerstvu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
oznámit údaje podle § 6 odst. 2 písm. c) a f) zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

2. Vlastník dobíjecí stanice, která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, je povinen ministerstvu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
oznámit údaje podle § 6 odst. 2 písm. c), f) a g) zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

3. Vlastník výdejní jednotky, která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, je povinen ministerstvu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
oznámit údaje podle § 6 odst. 6 zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
 

4. Vlastník výdejní jednotky, která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, je povinen zajistit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
vybavení výdejní jednotky měřícím zařízením a výdejní hadicí podle § 5 odst. 8 písm. a). 

 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.      
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