
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, 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, a zákon č. 91/2011 Sb., 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, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 201/2012 Sb. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně průmyslu a obchodu dne 22. srpna 
2018, s termínem dodání stanovisek do 20. září 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy (MD) K § 2 písm. n) zákona 

Navrhujeme upravit znění předmětného písmene takto: 
„n) dobíjecí stanicí kompaktní zařízení vybavené jedním 
nebo více dobíjecími body,“. 

Odůvodnění: 
Cílem navržené úpravy je zabránit nesprávnému výkladu 
pojmu dobíjecí stanice. Dobíjecí stanicí se rozumí jedno 
kompaktní zařízení, na kterém může být umístěno více 
konektorů pro dobíjení (dobíjecích bodů). Jedná se o 
analogii k výdejnímu stojanu v případě čerpací stanice. 
Dobíjecí stanicí není soubor více těchto zařízení pro 
dobíjení.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 

K § 2 písm. p) a q) zákona 
Navrhujeme upravit znění předmětných písmen takto: 
 

Akceptováno 
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„p) běžným dobíjecím bodem dobíjecí bod, který 
umožňuje přenos elektřiny do elektrického vozidla s 
výkonem 22 kW nebo nižším, s výjimkou zařízení o 
výkonu 3,7 kW nebo nižším, jež jsou umístěna v 
domácnostech nebo jejichž hlavním účelem není dobíjet 
elektrická vozidla a jež nejsou veřejně přístupná, 
q) vysoce výkonným dobíjecím bodem dobíjecí bod, 
který umožňuje přenos elektřiny do elektrického vozidla 
s výkonem vyšším než 22 kW,“. 

Odůvodnění:  A 
Na základě diskusí na mezinárodních odborných fórech 
(například Fórum pro udržitelnou dopravu) a rovněž v PS 
elektromobilita je Ministerstvo dopravy přesvědčeno, že 
je třeba upravit terminologii u definic obsažených 
v předmětných písmenech p) (běžná dobíjecí stanicí) a 
q) (vysoce výkonná dobíjecí stanice), a to i přesto, že se 
zde nyní vychází z českého překladu daných pojmů ve 
směrnici 2014/94/EU. Klíčový je však podle našeho 
názoru termín v anglickém originálu směrnice, kde se 
hovoří o "normal power recharging point" a "high power 
recharging point". Pokud v případě jiné definice 
z uvedené směrnice byl termín "recharging point" do 
zákona převeden coby „dobíjecí bod“, nevidíme důvod, 
proč to samé neudělat i v těchto dvou případech. Rovněž 
je třeba vycházet z běžné praxe, kdy dobíjecí stanice je 
zařízení, jehož součástí jsou jak jeden až dva běžné 
dobíjecí body, tak i jeden vysoce výkonný dobíjecí bod. 
Podle našich informací za současné české právní 
úpravy, kdy se rozlišení, zda se jedná o běžné nebo 
vysoce výkonné zařízení, vztahuje k celé dobíjecí stanici 
a nikoliv k jednotlivému bodu, se provozovatelé 
dobíjecích stanic potýkají s tím, jak pro účely povinné 
evidence podle § 6 zákona identifikovat zařízení 
(dobíjecí stanici) v případě, kdy v rámci jednoho 
kompaktního zařízení jsou umístěny jak konektor pro 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5P9WB4M)



Stránka 3 (celkem 127) 

běžné dobíjení, tak konektor pro vysoce výkonné 
dobíjení.  
Považujeme za zásadní uvést českou právní úpravu do 
souladu s evropskou (zejména anglickou verzí textu 
směrnice, s níž jednotlivé členské státy vyslovily souhlas 
a kterou evropské orgány přijaly). Pokud by to bylo 
nutné, jsme připraveni ve spolupráci s gestorem zákona 
iniciovat změnu překladu výše uvedené směrnice tak, 
aby byl uveden do souladu se záměrem přijaté směrnice.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
K § 2 zákona 
Navrhujeme nově vymezit provozovatele dobíjecí 
stanice: 
„t) provozovatelem dobíjecí stanice fyzická nebo 
právnická osoba, která zajišťuje provoz dobíjecí stanice 
pro účely dobíjení elektrických vozidel.“. 

Odůvodnění:   
Vzhledem k tomu, že provozovatel dobíjecí stanice a její 
vlastník mohou být odlišné osoby, přičemž základní 
práva a povinnosti by měly být zákonem ukládány 
především ve vztahu k provozovateli dobíjecí stanice, 
doporučujeme zavést definici provozovatele dobíjecí 
stanice. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

Akceptováno 

K evidenci dobíjecích stanic 
Navrhuje se samostatná paragrafová úprava evidence 
dobíjecích stanic v novém § 6r: 

„§ 6r 
Evidence dobíjecích stanic 

(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě 
evidenci dobíjecích stanic. Ministerstvo zveřejňuje 

Akceptováno jinak – došlo nikoliv k vytvoření nového 
paragrafu, ale k textovému oddělení evidence čerpacích a 
dobíjecích stanic v rámci § 6. 
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způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam veřejně 
přístupných dobíjecích stanic, který obsahuje údaj o 
obchodní firmě nebo názvu u právnické osoby nebo údaj 
o jménu a příjmení, popřípadě též obchodní firmě, u 
fyzické osoby, a dále údaje uvedené v odstavci 2 písm. 
b) až k). Ostatní údaje z evidence dobíjecích stanic jsou 
neveřejné. 

(2) Do evidence dobíjecích stanic se zapisují 
a) údaje o vlastníku dobíjecí stanice a údaje 

o provozovateli dobíjecí stanice, není-li zároveň 
jejím vlastníkem, a to 
1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, 

sídlo, 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) počet dobíjecích bodů a pro každý dobíjecí bod typ, 
nominální maximální výkon, standard nebo 
standardy, pokud je dobíjecí bod vybaven více 
standardy, 

c) celkový nominální maximální výkon dobíjecí stanice, 
d) GPS souřadnice dobíjecí stanice, případně té 

konstrukční části dobíjecí stanice, která je vybavena 
dobíjecími body, 

e) adresa dobíjecí stanice, pokud je přidělena, nebo 
jiný upřesňující popis, 
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f) údaj, zda je dobíjecí stanice veřejně přístupná nebo 
nikoliv, v případě veřejně přístupné dobíjecí stanice 
informace o časové přístupnosti, 

g) identifikace dobíjecí stanice identifikačním kódem, 
je-li přidělen, 

h) způsoby identifikace nebo autorizace provozovatelů 
elektrických vozidel za účelem dobíjení na dobíjecí 
stanici, 

i) platební metody dostupné na dobíjecí stanici, 
j) telefonický kontakt na provozovatele dobíjecí 

stanice, 
k) datum uvedení dobíjecí stanice do provozu a datum 

ukončení provozu dobíjecí stanice, byl-li již její 
provoz ukončen. 

(3) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen 
ministerstvu 
a) před uvedením dobíjecí stanice do provozu oznámit 

údaje podle odstavce 2, 
b) bez zbytečného odkladu oznámit datum uvedení 

dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení provozu 
dobíjecí stanice a každou změnu údaje podle 
odstavce 2. 

(4) Způsob a termíny pro předávání dat podle 
odstavců 2 a 3 a jejich zveřejňování podle odstavce 1 
stanoví prováděcí právní předpis. 

(5) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen 
Ministerstvu dopravy předávat údaje související se 
zaváděním inteligentních dopravních systémů18a). 
Ministerstvo dopravy zveřejní tyto údaje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Způsob předávání dat a 
jejich zveřejňování stanoví prováděcí právní předpis. 

(6) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na 
dobíjecí stanice používané výlučně pro dobíjení vozidel 
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ozbrojených sil3), vozidel základní složky integrovaného 
záchranného systému10) nebo vozidel určených k plnění 
úkolů zpravodajských služeb4).“. 
___________________ 
18a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro 
zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti 
silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy. 

Pokud bude přijat tento koncept samostatně stojící 
právní úpravy evidence dobíjecích stanic, bude třeba 
revidovat znění stávajícího § 6, jenž upravuje evidenci 
čerpacích a dobíjecích stanic, tak, aby se vztahoval 
výlučně na čerpací stanice. Rovněž tak bude třeba 
revidovat a doplnit sankční ustanovení za porušení 
povinností stanovených dosud vlastníku dobíjecí stanice 
a nově jejímu provozovateli. 

Odůvodnění:   
Na základě zkušeností spojených s realizací dotačního 
programu a dále z důvodu zapojení Ministerstva dopravy 
(zastupujícího Českou republiku) v projektu PSA CEF, 
který je mj. zaměřen na sběr relevantních údajů o 
dobíjecích stanicích, je Ministerstvo dopravy 
přesvědčeno, že je žádoucí, aby problematice evidence 
dobíjecích stanic byl věnován samostatný paragraf. 
Zcela se přitom ztotožňujeme s tím, co zaznělo v rámci 
diskuze na PS elektromobilita, a totiž, že v případě 
dobíjecích stanic je třeba sledovat do značné míry 
odlišný rozsah a obsah předávaných údajů od čerpacích 
stanic. Důvodem zde je potřeba zajistit 
vlastníkům/provozovatelům elektrických vozidel 
adekvátní uživatelský komfort, pokud jde o přístup 
k informacím o dobíjecích stanicích. Jak je přitom 
uvedeno již výše, snahou Ministerstva dopravy je, aby 
rozsah údajů, které se mají shromažďovat a následně 
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zveřejňovat, odpovídal rozsahu údajů, jak jej definuje 
zadání ze strany Evropské komise pro výše uvedený 
projekt PSA CEF.   
Zároveň se tedy navrhují specifické úpravy 
v předávaných údajích a v rozsahu zveřejňovaných 
údajů. Ve vazbě na GDPR se uveřejňuje pouze název 
obchodní společnosti/jméno fyzické osoby vlastnící 
případně provozující veřejnou dobíjecí stanici (bez 
dalších osobních údajů). 
V případě odstavce 2 písm. b) se u každého dobíjecího 
bodu uvádí typ, tj. zda se jedná o běžný dobíjecí bod, 
nebo vysoce výkonný dobíjecí bod. Současně, pokud je 
dobíjecí bod vybaven různými standardy, uvádí se 
rovněž i tyto jednotlivé standardy konektivity, přičemž 
s ohledem na definici dobíjecího bodu i přes existenci 
více konektorů lze v jednom okamžiku využít pouze 
jeden z nich (tj. nelze nabíjet z těchto 2 různých 
konektorů 2 elektromobily současně; v opačném případě 
by se již nejednalo o dobíjecí bod, ale o dobíjecí stanici). 
Zároveň se vymezují maximální nominální výkony ve 
vztahu k jednotlivým dobíjecím bodům. Současně se dle 
odstavce 2 písm. c) vyžaduje uvádět celkový nominální 
výkon dobíjecí stanice, který však může být nižší než 
součet jednotlivých nominálních výkonů dobíjecích bodů 
v rámci dané dobíjecí stanice. 
Zároveň je žádoucí poskytnout elektromobilistům 
přesnější vymezení polohy/umístění dané dobíjecí 
stanice, proto se kromě adresy (je-li přidělena) vyžaduje 
po provozovateli dobíjecí stanice jednoznačně uvádět 
GPS souřadnice [viz odstavec 2 písm. d)]. 
Vzhledem k tomu, že veřejné dobíjecí stanice nemusí být 
vždy dostupné po celých 24 hodin, nově se vyžaduje 
sdělovat Ministerstvu průmyslu a obchodu a veřejnosti 
poskytovat údaj i o tom, v jakých hodinách lze u dobíjecí 
stanice elektromobil dobíjet [viz odstavec 2 písm. f)]. 
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S ohledem na předpokládané on-line využití informací o 
dobíjecích stanicích je rovněž vhodné je identifikovat 
prostřednictvím jednoznačného identifikátoru [viz 
odstavec 2 písm. g)]. Pro tyto účely se předpokládá 
v budoucnu vytvoření jednotného systému 
identifikačních kódů. Do té doby jsou prozatím do 
evidence zaznamenávány identifikátory navržené 
jednotlivými provozovateli dobíjecích stanic. 
Pro uživatele dobíjecích stanic je rovněž klíčová 
informace, co musí učinit pro to, aby dobíjení bylo 
aktivováno (například zda je nutné použít RFID čip, nebo 
se aktivuje prostřednictvím internetové/mobilní aplikace 
apod.). Za tímto účelem budou provozovatelé veřejně 
přístupných dobíjecích stanic nově poskytovat 
Ministerstvu průmyslu a obchodu informace o 
způsobech identifikace/autorizace elektromobilistů [viz 
odstavec 2 písm. h)]. Pro uživatele dobíjecích stanic jsou 
rovněž nezbytné informace o tom, jakým způsobem lze 
za dobíjení na dané dobíjecí stanici zaplatit [viz odstavec 
2 písm. i)], a rovněž i telefonický kontakt na 
provozovatele dobíjecí stanice pro případ technických 
problémů (help desk linka). Ministerstvo průmyslu a 
obchodu bude následně všechny tyto uvedené údaje 
zveřejňovat.  
V návaznosti na směrnici 2010/40/EU ze dne 7. 
července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních 
dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro 
rozhraní s jinými druhy dopravy, a konkrétně pak 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, 
pokud jde o poskytování multimodálních informačních 
služeb o cestování v celé Unii se dále navrhuje nově 
upravit povinnost předávat Ministerstvu dopravy tzv. 
dynamické údaje, které budou důležité pro 
elektromobilisty, zejména informace o tom, zda je daná 
dobíjecí stanice v provozu a zda je obsazena. 
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V současné době se tento systém buduje, respektive 
vytváří se postupně podmínky pro zahrnutí 
elektromobility do tohoto systému (viz i zmiňovaný 
projekt PSA CEF). Z tohoto důvodu se navrhuje odložit 
účinnost předmětného ustanovení (viz dále) tak, aby byl 
dán prostor na úpravu na úrovni prováděcího právního 
předpisu a současně na realizaci takového řešení (jak na 
straně poskytovatelů dat, tak na straně příjemce dat a 
zveřejňujícího subjektu). 
Za oznamování údajů a změn by měl být odpovědný 
provozovatel dobíjecí stanice. Udělovat povinnost 
oběma subjektům, tedy jak vlastníkovi, tak provozovateli 
dobíjecí stanice, představuje neúměrnou administrativní 
zátěž. Současně by bylo obtížné identifikovat, které 
údaje překládá vlastník a které provozovatel stanice. 
Aktuálnost údajů o dobíjecí stanici je klíčová pro provoz 
dobíjecí stanice, tedy povinnost se doporučuje uložit 
provozovateli dobíjecí stanice. Je na provozovateli, aby 
si příslušné informace opatřil od vlastníka stanice, 
k užívání jehož zařízení získal právní titul, pokud těmito 
informacemi sám nedisponuje. 
Pro účely zajištění jednotného formátu předávání 
požadovaných údajů Ministerstvu průmyslu a obchodu 
by měly být detaily upraveny prováděcím právním 
předpisem (viz odstavec 4).  

Tuto připomínku považujeme za zásadní.   

K § 11 zákona 
Navrhuje se zmocňovací ustanovení v souvislosti 
s novými zmocněními obsaženými v § 6r doplnit takto: 

 
„§ 11 

Zmocňovací ustanovení 
(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 

odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 5 odst. 7 písm. b) bodu 

Akceptováno s úpravou – zmocnění MD k vydání 
prováděcího předpisu doplněno, povinnost provozovatelů 
dobíjecích stanic k zasílání údajů je však zařazena nikoliv do 
oblasti evidence dobíjecích stanic, ale do § 6q, který se týká 
povinností provozovatelů dobíjecích stanic 
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4 a § 7 odst. 5 a § 6r odst. 4. 
          (2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku 
k provedení § 6r odst. 5.“. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní.   

K čl. III 

Navrhuje ustanovení o účinnosti návrhu zákona uvést 
takto: 

„Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho 
vyhlášení s výjimkou ustanovení § 6r odst. 5, které 
nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.“. 

Odůvodnění:   
Jak je uvedeno výše, v návaznosti na směrnici 
2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro 
zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti 
silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy a 
konkrétně pak na nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017, 
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování 
multimodálních informačních služeb o cestování v celé 
Unii, se navrhuje předávat Ministerstvu dopravy tzv. 
dynamické údaje, které budou důležité pro 
elektromobilisty, zejména informace o tom, zda je daná 
dobíjecí stanice v provozu či není obsazena. V současné 
době již bylo stanoveno, že vnitrostátním přístupovým 
bodem, jehož vytvoření uvedené nařízení v přenesené 
pravomoci vyžaduje, bude Ředitelství silnic a dálnic. 
Začlení dynamických dat do již existujícího systému 

Akceptováno 
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spravovaného Ředitelstvím silnic a dálnic bude určitý čas 
trvat. Jedná se ovšem o jeden z požadavků Evropské 
komise v rámci zmiňovaného projektu PSA CEF. 
Z tohoto důvodu se navrhuje odložit účinnost 
předmětného ustanovení tak, aby byl dán prostor na 
úpravu na úrovni prováděcího právního předpisu a 
současně na realizaci odpovídajícího technického řešení 
(jak na straně poskytovatelů dat, tak na straně příjemce 
dat a zveřejňujícího subjektu). 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Ostatní připomínky 

K novelizačním bodům 3, 10 a 50 

Navrhujeme nahrazení slov „přepravní nádrže silničního 
cisternového vozidla nebo cisternového kontejneru“ 
slovem „cisterny“. 

Odůvodnění: 
V návrhu novely zákona se nově vyskytuje termín 
„přepravní nádrž silničního cisternového vozidla nebo 
cisternového kontejneru“, který však nepostihuje 
všechny možnosti nádrží, do kterých by měl návrh 
novely zákona (dle novelizovaného § 5 odst. 3) na 
čerpacích stanicích zakazovat plnění pohonnými 
hmotami z důvodů zvýšení ochrany zdraví, majetku a 
životního prostředí. 
Při přepravě nebezpečných věcí, včetně přepravy 
motorového benzínu a motorové nafty, se musí plnit 
relevantní ustanovení dohody ADR – Evropská dohoda 
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, 
která je platná i pro vnitrostátní přepravu na základě § 
22 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
v platném znění.  

Akceptováno 
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Podle dohody ADR je: 
„cisternové vozidlo“ - vozidlo určené pro přepravu 
kapalin, plynů nebo práškových nebo zrnitých látek a 
zahrnující jednu nebo více nesnímatelných cisteren. 
Kromě vlastního vozidla nebo je nahrazujících částí 
podvozku cisternové vozidlo zahrnuje jednu nebo více 
nádrží, jejich výstroj a upevňovací prvky pro jejich 
připevnění na vozidlo nebo na části podvozku. 
„cisternový kontejner“ - přepravní prostředek 
odpovídající definici kontejneru a zahrnující nádrž a její 
výstroj včetně zařízení umožňujícího přemístění 
cisternového kontejneru bez významné změny 
rovnovážné polohy, používaný pro přepravu plynů, 
kapalin, práškových nebo zrnitých látek a, je-li použit pro 
přepravu plynů, jak jsou definovány v 2.2.2.1.1, mající 
vnitřní objem větší než 0,45 m3 (450 litrů). 
Avšak pro přepravu pohonných kapalných hmot se 
mohou podle dohody ADR používat i jiné typy cisteren 
(nádrží): 
„cisterna snímatelná“ - cisterna, kromě nesnímatelné 
cisterny, přemístitelné cisterny, cisternového kontejneru 
nebo článku bateriového vozidla nebo MEGC, která má 
vnitřní objem větší než 450 litrů, není konstruována pro 
přepravu věcí beze změny nákladu a může s ní být 
normálně manipulováno pouze, když je prázdná. 
„cisterna přemístitelná“ - multimodální cisterna mající, 
je-li použita pro přepravu plynů, jak jsou definovány v 
2.2.2.1.1, vnitřní objem větší než 450 litrů v souladu s 
definicemi v kapitole 6.7 nebo v IMDG Code a uvedená 
pokynem pro přemístitelné cisterny (T-kódem) ve 
sloupci (10) tabulky A kapitoly 3.2. 
Návrh zákona dle terminologie ADR vylučuje možné 
plnění na čerpacích stanicích pouze do přepravních 
nádrží cisternových vozidel nebo cisternových 
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kontejnerů, nezohledňuje možné nebezpečné plnění do 
nádrží snímatelných cisteren nebo přemístitelných 
cisteren. 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme nahradit 
v návrhu novely zákona termín „přepravní nádrž 
silničního cisternového vozidla nebo cisternového 
kontejneru“ termínem „cisterna“.  
Podle dohody ADR je: 

„cisterna“ - nádrž včetně své provozní a konstrukční 
výstroje. Pokud je používán tento pojem samostatně, 
označuje cisternový kontejner, přemístitelnou 
cisternu, snímatelnou cisternu nebo nesnímatelnou 
cisternu, jak jsou definovány v tomto oddílu, včetně 
cisteren tvořících články bateriových vozidel nebo 
MEGC. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 9 

Požadujeme upřesnit definici nově stanoveného pojmu 
„výdejní jednotka“ v tomto smyslu: 
     „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; 
výdejní jednotkou není stavba nebo zařízení pro 
výdej pohonných hmot pro drážní kolejová vozidla a 
plavidla, pokud je vlastníkem využívána pro vlastní 
potřebu“.  
Odůvodnění:  
Vzhledem ke skutečnosti, že pohonné hmoty, na něž se 
zákon o pohonných hmotách vztahuje, se využívají i 
v jiných druzích dopravy, než v dopravě po pozemních 

Vysvětleno – zákon č.311/2006 Sb. je zaměřen na pohonné 
hmoty určené pro pohon motoru vozidel tj. vozidel vyrobených 
za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu 
osob, zvířat nebo věcí anebo zvláštních vozidel tj. motorových 
vozidel vyrobených k jiným účelům než k provozu na 
pozemních komunikacích nebo pojízdných strojů. Z uvedeného 
vyplývá, že se netýká pohonných hmot určených pro železnici, 
letadla a lodě. Předložený návrh je tedy nadbytečný. 
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komunikacích, je potřebné zejména pro omezení 
zvyšování byrokratické zátěže podnikatelů upřesnit, na 
které subjekty se nově zaváděná právní úprava „výdejní 
jednotky“ bude vztahovat. Proto navrhujeme, aby drážní 
dopravci a dopravci ve vodní dopravě, pokud nevyužívají 
svou infrastrukturu pro skladování a výdej pohonných 
hmot i pro jiné odběratele na základě tržních vztahů, byli 
osvobozeni od nově zaváděných povinností „vlastníka 
výdejní jednotky“ podle navrhované novely zákona.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Ministerstvo financí 
(MF) 

Zásadní připomínka 
1. Obecně k návrhu zákona 

V důsledku navrhovaného doplnění ustanovení 
§ 2 písm. g) zákona 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, (dále jen „zákon o PHM“), v němž je 
obsažena definice výdeje pohonných hmot, není 
zřejmé, jaký je vtah mezi výdejem pohonných hmot 
a prodejem pohonných hmot, a to zejména z toho 
důvodu, že pojem „prodej pohonných hmot“ není 
v zákoně definován a za výdej se považuje 
přemístění pohonných hmot, a to i úplatné, přičemž 
dle Ministerstva financí v tomto případě předkladatel 
zamýšlí zahrnout do výdeje částečně i prodej, nikoliv 
pouze přesun pohonné hmoty z jednoho místa na 
druhé za úplatu bez změny v osobě jejich vlastníka, 
jak plyne z návrhu zákona (více viz k čl. I bodu 
3 a 9). 

Akceptováno – definice prodeje pohonných hmot byla do 
zákona doplněna. 

Zásadní připomínka 
 

2. K čl. I bodu 3 a 9 
V novelizovaném ustanovení § 2 písm. g) zákona 
o PHM se doporučuje vypustit slovo „tím“, za slova 
„nejedná o“ vložit slovo „předmět“ a vypustit slova 

Akceptováno částečně – definice výdeje upravena  
doporučení MF. 
Pokud se jedná o připomínku, týkající se skupiny podle zákona 
o DPH, je dle písemného vyjádření MF v rámci vypořádávání 
připomínek  nadále považována  pouze za doporučující a této 
připomínce nebylo vyhověno.  
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„podle občanského zákoníku“. Uvedená úprava je 
navrhována z toho důvodu, že z povahy věci bude 
k výdeji pohonných hmot docházet v rámci 
podnikání, a na základě navrženého znění 
ustanovení § 2 písm. g) zákona o PHM by 
do definice výdeje byla zahrnuta všechna přemístění 
(resp. převody) pohonných hmot, ke kterým dochází 
v rámci podnikání (ať už je takové nakládání 
s pohonnými hmotami předmětem podnikání 
či nikoli). Lze se přitom domnívat, že předkladatel 
měl v tomto případě v úmyslu vyloučit z definice 
výdeje pohonných hmot ta přemístění (resp. 
převody) pohonných hmot, která nejsou předmětem 
podnikání dotčené osoby (tedy ta přemístění, která 
nejsou prováděna v rámci distribuce pohonných 
hmot). 
Navrhovaná definice výdeje dále stanovuje 
podmínku, na jejímž základě musí být vymezené 
osoby součástí skupiny podle zákona upravujícího 
daň z přidané hodnoty. Toto ustanovení zakládá 
nerovné postavení těch osob, které jsou součástí 
skupiny, ve vztahu k osobám, které jsou stranou 
jiných forem dodavatelských vztahů v dotčené 
oblasti (tedy nejsou součástí skupiny podle zákona 
upravujícího daň z přidané hodnoty). Lze uvažovat 
například nad stanovením dodatečné podmínky pro 
tyto případy, a to umožnění převodu výhradně za 
cenu jejich nákupu. Umožnění výdeje pohonných 
hmot na základě navrhovaného ustanovení pouze 
osobám v rámci skupiny přitom není řádně, resp. 
žádným způsobem odůvodněno. 
Dopady navrhované úpravy definice výdeje 
pohonných hmot, která nově obsahuje odkaz na 
skupinovou registraci k dani z přidané hodnoty, 
nejsou z předkládaných materiálů zcela zřejmé. 
Skupina je považována za samostatnou osobu 
povinnou k dani (viz § 5a a násl. zákona č. 235/2004 
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Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“)), přičemž se jedná 
o institut, který je vymezen a má dopady pouze pro 
účely a působnost zákona o DPH. Dodání zboží, 
služeb mezi členy skupinové registrace (členy 
skupiny) není z pohledu zákona o DPH považováno 
za zdanitelné plnění (je mimo předmět daně). 
Spojení s podnikatelskou činností definovanou podle 
občanského zákoníku u skupinové registrace k DPH 
je přitom matoucí, neboť definice ekonomické 
(podnikatelské) činnosti pro účely registrace k DPH 
a z toho plynoucích povinností je dána přímo 
zákonem o DPH (viz § 5 odst. 2 zákona o DPH). 
Důvodová zpráva přitom neposkytuje dostatečně 
jasné zdůvodnění navrhované úpravy. 
S ohledem na skutečnost, že není zřejmé, které 
z alternativ vyjádřených v rámci tohoto ustanovení 
jsou navázány na jednotlivé doplňující podmínky 
stanovené tímto ustanovením, se navrhuje z důvodu 
lepší srozumitelnosti rozdělit pododstavec na body. 
S ohledem na výše uvedené legislativně technické 
připomínky (nejsou zde tak zohledněny připomínky 
týkající se skupiny podle zákona upravujícího daň 
z přidané hodnoty a další) se navrhuje upravit znění 
navrhovaného ustanovení následujícím způsobem: 
 

„g) výdejem  
1. bezúplatné přemístění pohonných hmot ze 

skladovací nádrže zpravidla do palivové 
nádrže vozidla, přepravní nádrže silničního 
cisternového vozidla nebo cisternového 
kontejneru, nebo 

2. úplatné přemístění pohonných hmot do 
palivové nádrže vozidla, přepravní nádrže 
silničního cisternového vozidla nebo 
cisternového kontejneru, pokud se 
v případě, že se tím nejedná o předmět 
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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 nebo  

3. bezúplatné dobíjení elektrického vozidla 
elektřinou nebo bezúplatná výměna jeho 
baterie,“ 

 
Ministerstvo financí se domnívá, že předkladatel 
zamýšlí rozšířit definici výdeje pohonných hmot, 
která by podle navrhované úpravy měla zahrnovat 
též „úplatné přemístění pohonných hmot“, které však 
je materiálně převodem pohonných hmot za úplatu 
(resp. prodejem pohonných hmot). Na základě této 
změny však nadále nebude zřejmé, jaký je vztah 
mezi výdejem pohonných hmot a prodejem 
pohonných hmot, a to zejména z toho důvodu, že 
pojem „prodej pohonných hmot“ není v zákoně 
definován. Na pojem „prodej pohonných hmot“ je pak 
dále v § 2 písm. l) zákona o PHM navázána definice 
distributora, přičemž prodejem je podle navrhované 
právní úpravy materiálně též „úplatné přemístění 
pohonných hmot“ obsažené v rámci definice výdaje 
pohonných hmot. Z tohoto důvodu se navrhuje 
ve vztahu k „úplatnému přemístění pohonných 
hmot“, které je nově specifikováno v § 2 písm. g) 
zákona o PHM výslovně upravit výjimku, kterou se 
stanoví, že takovýto „úplatný převod pohonných 
hmot“ pro účely zákona prodejem není. 
Alternativně k tomuto uvedenému řešení se 
navrhuje v zákoně o PHM upravit vztah mezi 
jednotlivými dotčenými ustanoveními tak, že se 
doplní definice prodeje, v definici výdeje se 
ponechá současné bezúplatné přemístění 
pohonných hmot a  bezúplatné dobíjení 
elektrického vozidla elektřinou nebo bezúplatnou 
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výměnu jeho baterie, a dále se upraví § 2 písm. s) 
zákona o PHM definice výdejní jednotky tak, že 
se výdejní jednotkou rozumí zařízení nebo 
stavba, z nichž se ze skladovací nádrže pohonné 
hmoty vydávají (bez dalších podmínek) 
a prodávají za zde specifikovaných podmínek, 
které jsou nyní stanoveny v navrhovaném 
doplnění ustanovení § 2 písm. g) zákona o PHM 
pro „úplatné přemístění pohonných hmot“ (tedy 
za podmínek, že se nejedná o předmět podnikání 
a že subjekty jsou součástí skupiny podle zákona 
upravujícího daň z přidané hodnoty). Tuto variantu 
lze uplatnit i bez definování prodeje, zavedení 
definice se však jeví jako vhodnější. V jiných 
ustanoveních, která obsahují úpravu vztahujících se 
k prodeji, by bylo nutné rozlišovat, o kterém prodeji 
se hovoří.  
Tyto připomínky je nutné vzít v úvahu též pro účely 
úpravy definice distributora pohonných hmoty. 

Výše uvedené je nutné zohlednit v textu důvodové 
zprávy. 

Zásadní připomínka 
 

3. K čl. I bodu 6 a 22 
Z návrhu není zřejmé, proč je v navrhovaném znění 
ustanovení § 2 písm. l) bod 5 uveden odkaz na 
zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních 
z příjmů“). Důvodová zpráva přitom k tomuto nic 
bližšího neuvádí. Pokud je smyslem odkázat na 
ustanovení § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů, 
které řeší bezplatné poskytování motorového vozidla 
zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro 
služební i soukromé účely, jeví se odkaz jako 
nadbytečný. Smyslem ustanovení § 6 odst. 6 je 
vymezit jeden z druhů příjmů ze závislé činnosti, 
kterým vzniká v případě poskytnutí motorového 

Akceptováno 
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vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k služebním 
i soukromým účelům, a to ve výši 1 % ze vstupní 
ceny tohoto motorového vozidla. Dané ustanovení 
nijak nespecifikuje či neupravuje samotné poskytnutí 
motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci. 
Je tedy zřejmé, že výše uvedené ustanovení zákona 
o daních z příjmů se nijak nezaobírá případným 
prodejem pohonných hmot zaměstnavatelem 
zaměstnanci k využití motorového vozidla 
k soukromým účelům, a proto se jeví jako 
nadbytečné a nevhodné odkazovat na něj v této 
souvislosti.  
Pro úplnost je třeba dodat, že pojmy zaměstnavatel 
a zaměstnanec mají v zákoně o daních z příjmů širší 
význam, než v ostatních zákonech (viz § 6 odst. 
2 zákona o daních z příjmů). 
Obdobně platí pro bod 22. 

 
Zásadní připomínka 
 

4. K čl. I bodu 15 
Navrhuje se v § 5 odst. 8 písm. b) zákona o PHM 
doplnit za slova „bezúplatné a úplatné přemístění“ 
vložit slova „pohonných hmot“. Doporučuje 
v návaznosti na výše uvedenou připomínku 
k čl. I bod 3 (§ 2 písm. g) zákona o PHM) upravit 
slova „bezúplatné a úplatné přemístění“. Dále se 
doporučuje na konci § 5 odst. 8 písm. b) doplnit 
spojku „a“, aby bylo zřejmé, že uvedené povinnosti 
musí být splněny současně. 

 

Akceptováno - text doplněn. 
 
 

Zásadní připomínka 
 

5. K čl. I bodu 16 
Rozšíření okruhu osob, od kterých může distributor 
pohonných hmot, čerpací stanice či výdejní místo 
nakupovat pohonné hmoty v rámci velkoobchodu, 

Vysvětleno – stejné riziko ručení existuje u již dnes existujících 
výjimek z distribuce pohonných hmot. Navíc jak v případě 
prodeje pohonných hmot insolvenčním správcem, tak i 
v případech prodeje pohonných vozidel v souvislosti 
s provozem služebních vozidel pro jejich soukromé účely či 
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a které nejsou nově zákonem definovány jako 
„distributor pohonných hmot“, naráží na současnou 
úpravu ručení za nezaplacenou daň podle § 109 
odst. 4 zákona o DPH, kdy „Příjemce zdanitelného 
plnění, které spočívá v dodání pohonných hmot 
distributorem pohonných hmot podle zákona 
upravujícího pohonné hmoty, ručí za nezaplacenou 
daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho 
uskutečnění nebo poskytnutí úplaty na něj není 
o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, 
že je registrován jako distributor pohonných hmot 
podle zákona upravujícího pohonné hmoty.“ 
Při současném znění § 109 odst. 4 zákona o DPH 
navrhovaná úprava vyvolá rozpor při aplikaci ručení 
za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Podle 
současného znění zákona o DPH by nákup od nově 
definovaných osob, od kterých lze sice pohonné 
hmoty nakoupit v rámci velkoobchodu, ale které 
nejsou podle zákona o PHM považovány za 
distributory pohonných hmot, znamenal podle 
zákona o DPH riziko ručení. Úprava vyvolává tedy 
rozpor mezi smyslem § 109 odst. 4 zákona o DPH 
a zákonem o PHM. 

pronajímatelem vozidel, strojů nebo zařízení jejich nájemci 
v přímé souvislosti s nájmem je toto riziko naprosto minimální 

Zásadní připomínka 
 

6. K čl. I bodu 18 
Podle navrhovaného znění jsou subjekty uvedené 
v § 5a odst. 1 písm. a) až f) zákona o PHM 
oprávněny prodávat pohonné hmoty subjektům, 
které jsou uvedeny v návětí tohoto ustanovení. 
Ustanovení § 5 odst. 1 zákona o PHM přitom 
stanoví, že prodávat nebo prodávat a vydávat 
pohonné hmoty lze pouze z čerpací stanice, což 
znamená, že veškeré subjekty uvedené 
v § 5a odst. 1 zákona o PHM mohou prodávat 
pohonné hmoty pouze z čerpací stanice. Pokud by 

Akceptováno a vysvětleno – ustanovení § 5 odst. 1 zákona 
bylo nově upřesněno v tom smyslu, že platí pro fyzické či 
právnické osoby, které nejsou distributory pohonných hmot 
anebo pro ně neplatí ustanovení v § 5a. Text § 2 písm. l) byl 
doplněn. 
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tomu tak být nemělo, bylo by nezbytné pro vybrané 
subjekty zakotvit v zákoně o PHM výjimku z této 
povinnosti. 
Dále se navrhuje doplnit subjekty uvedené v § 5a 
odst. 1 o písm. d) až f) zákona o PHM do ustanovení 
§ 2 písm. l) zákona o PHM, který stanovuje výjimky 
z definice distributora pohonných hmot. 
V navrhovaném znění byla tato změna promítnuta 
pouze ve vztahu k insolvenčnímu správci. 
Dále se doporučuje zvážit, zda není nezbytné 
navrhované změny v definici distributora promítnout 
též v dalších ustanoveních zákona o PHM 
upravujících povinnosti distributora pohonných hmot 
obdobně jako je tomu v § 6ka zákona o PHM, kde se 
oznamovací povinnost stanovuje též na 
insolvenčního správce. 
Výše uvedené se doporučuje zohlednit v textu 
důvodové 
 zprávy. 
Zásadní připomínka 
 

7. K čl. I bodu 18 
Podle navrhovaného znění jsou subjekty uvedené 
v § 5a odst. 1 písm. a) až f) zákona o PHM 
oprávněny prodávat pohonné hmoty subjektům, 
které jsou uvedeny v návětí tohoto ustanovení. 
Ustanovení § 5 odst. 1 zákona o PHM přitom 
stanoví, že prodávat nebo prodávat a vydávat 
pohonné hmoty lze pouze z čerpací stanice, což 
znamená, že veškeré subjekty uvedené 
v § 5a odst. 1 zákona o PHM mohou prodávat 
pohonné hmoty pouze z čerpací stanice. Pokud by 
tomu tak být nemělo, bylo by nezbytné pro vybrané 
subjekty zakotvit v zákoně o PHM výjimku z této 
povinnosti. 
Dále se navrhuje doplnit subjekty uvedené v § 5a 
odst. 1 o písm. d) až f) zákona o PHM do ustanovení 

Akceptováno a vysvětleno – ustanovení § 5 odst. 1 zákona 
bylo nově upřesněno v tom smyslu, že platí pro fyzické či 
právnické osoby, které nejsou distributory pohonných hmot 
anebo pro ně neplatí ustanovení v § 5a. Text § 2 písm. l) byl 
doplněn. 
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§ 2 písm. l) zákona o PHM, který stanovuje výjimky 
z definice distributora pohonných hmot. 
V navrhovaném znění byla tato změna promítnuta 
pouze ve vztahu k insolvenčnímu správci. 
Dále se doporučuje zvážit, zda není nezbytné 
navrhované změny v definici distributora promítnout 
též v dalších ustanoveních zákona o PHM 
upravujících povinnosti distributora pohonných hmot 
obdobně jako je tomu v § 6ka zákona o PHM, kde se 
oznamovací povinnost stanovuje též na 
insolvenčního správce. 
Výše uvedené se doporučuje zohlednit v textu 
důvodové 
 zprávy. 
Zásadní připomínka 
 

8. K čl. I bodu 31 
V § 6 odst. 6 písm. b) zákona o PHM není zřejmé, co 
předkladatel rozumí pod pojmem „typ“ výdejní 
jednotky. 

Výše uvedené se navrhuje uvést v textu důvodové 
zprávy 

 

Vysvětleno – z nové úpravy textu návrhu, která byla iniciována 
připomínkami jiných připomínkových míst, došlo k textovému 
oddělení evidence čerpacích a dobíjecích stanic. Údaj o typu 
tak zůstává pouze u dobíjecích stanic a je z něj patrné, že se 
jedná o specifikaci toho, zdali jde o běžný či vysoce výkonný 
bod. 

Zásadní připomínka 
 

9. K čl. I bodu 54 
Navrhuje se v § 9 odst. 16 za slova „výdejní 
jednotky“ vložit slova „dopustí přestupku tím, že“ a za 
slovo „popřípadě“ vložit slova „tím, že“. 
 

Vysvětleno - na základě připomínky MV došlo ke komplexnímu 
přeformulování § 8 a § 9, k němuž byla tato připomínka 
vztažena, byl pro nadbytečnost zrušen. 

Zásadní připomínka 
 

10. K čl. I bodu 55 
Navrhuje se v § 9 odst. 17 písm. a) až d) slova 
„správní delikt“ nahradit slovem „přestupek“. 
 

Vysvětleno - na základě připomínky MV došlo ke 
komplexnímu přeformulování § 8 a § 9, k němuž byla tato 
připomínka vztažena, byl pro nadbytečnost zrušen. 

Zásadní připomínka Akceptováno 
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11. K čl. II bodu 3 a 4 
Přechodná ustanovení uvedená bod body 3 a 4 nejsou 
aplikovatelná vzhledem k tomu, že „výdejní jednotka“ 
nebyla přede dnem nabytí účinnosti této novely zákona 
o PHM v zákoně o PHM vymezena a tedy nemohla 
přede dnem nabytí účinnosti této novely existovat. 
Navrhuje se tedy v těchto přechodných ustanoveních 
slova „Vlastník výdejní jednotky, která byla uvedena do 
provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“ 
nahradit slovy „Vlastník stavby nebo zařízení, které jsou 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považovány za 
výdejní jednotku“ 
Připomínky: 
1. K čl. I. bodu 3 a 15 
Ve vztahu k § 2 písm. g) a § 5 odst. 8 zákona o PHM se 
doporučuje sjednotit pojmosloví v předkládací 
zprávě, důvodové zprávě a Závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace (RIA). V ustanovení 
§ 2 písm. g) a § 5 odst. 8 zákona o PHM je uvedeno 
spojení „vlastník výdejní jednotky“, v předkládací zprávě 
je uveden pojem „provozovatel výdejní jednotky“, 
v důvodové zprávě  v obecné části je uveden pojem 
„provozovatel výdejní jednotky“, ve zvláštní části 
důvodové zprávy jsou pak uvedeny oba pojmy, 
„provozovatel výdejní jednotky“ i „vlastník výdejní 
jednotky“ a v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) jsou znovu uváděny oba pojmy 
„provozovatel výdejní jednotky“ i „vlastník výdejní 
jednotky“ a dále potom v tabulce k identifikaci dotčených 
subjektů je uváděn i pojem „majitel výdejní jednotky“ 

Akceptováno 

2. K čl. I bodu 6 
Doporučuje se v § 2 písm. l) bodu 6 zákona o PHM 
slova „vozidel, strojů nebo zařízení“ nahradit slovy 
„vozidla, stroje nebo zařízení“ a slova „těchto“ 
nahradit slovem „tohoto“, tak aby toto ustanovení 
bylo v souladu s čl. 40 odst. 5 Legislativních pravidel 

Akceptováno 
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vlády. 
3. K čl. I bodu 9 

Doporučuje se v § 2 písm. s) zákona o PHM slovo 
„něhož“ nahradit slovem „nichž“, vzhledem k tomu, 
že se toto slovo vztahuje jak ke slovu „stavba“ tak ke 
slovu „zařízení“. Ze stejného důvodu se doporučuje 
nahradit slovo „jehož“ slovem „jejichž“. 

 

Akceptováno 

4. K čl. I bodu 10 
Pojem „technologicky odůvodněné případy“ není 
v návrhu novely detailněji specifikován, ani není 
v návrhu novely odkazováno na právní předpis, který 
by tento pojem přesněji vymezil, přičemž se jedná 
o právně neurčitý pojem. Pojem je částečně 
vysvětlen v důvodové zprávě ve zvláštní části (str. 8) 
a v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(str. 21). Doporučuje se tento pojem blíže 
specifikovat v rámci důvodové zprávy a Závěrečné 
zprávy z hodnocení dopadů regulace. 

 

Vysvětleno – bod 10 byl z textu novely zákona zcela vypuštěn. 

5. K čl. I bodu 15 
Doporučuje se zvážit, zda se povinnosti týkající se 
výdejního místa mají vztahovat pouze na vlastníka 
výdejní jednotky a nikoli i na provozovatele výdejní 
jednotky. Na základě navrhovaného znění § 5 odst. 
8 zákona o PHM by mohly v praxi nastávat rizikové 
situace. Doporučuje se proto navrhované znění 
upravit obdobně jako v případě ustanovení týkajících 
se čerpacích stanic. 
 

Nevyhověno -  výdej pohonných hmot je definován především 
jako bezúplatné přemístění pohonných hmot do palivové 
nádrže vozidla, není zde možné vytvářet jakýkoliv zisk, a tedy 
není ani důvod, aby provoz výdejní jednotky zajišťoval kdokoliv 
jiný, nežli její majitel a zároveň majitel dotčených vozidel, 
oddělování role vlastníka a provozovatele výdejního místa je 
tedy nadbytečné   

6. Dále se doporučuje za slovem "přemístění" středník 
nahradit čárkou a další úpravu vyčlenit do 
samostatného odstavce vzhledem k nevhodnosti 
vícenásobného členění § 5 odst. 8 písm. b) zákona 
o PHM pomocí středníků. 

Nevyhověno – při rozdělení na více odstavců by došlo 
k překročení jejich počtu doporučovaného Pravidly LRV 

7. K čl. I bodu 18 Akceptováno 
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Doporučuje se v § 5a odst. 1 písm. e) zákona o PHM 
nahradit spojku „a“ slovy „, pokud jsou“ a slovo „jsou“ 
vypustit, vzhledem k tomu, že navrhované znění 
ustanovení neodpovídá pravidlům větné stavby. 

 
8. K čl. I bodu 22 

Doporučuje se v § 5a odst. 2 písm. f) zákona PHM 
slova „vozidel, strojů nebo zařízení“ nahradit slovy 
„vozidla, stroje nebo zařízení“, slovo „nájemci“ 
nahradit slovem „nájemce“ a slova „těchto“ nahradit 
slovem „tohoto“, tak aby toto ustanovení bylo 
v souladu s čl. 40 odst. 5 Legislativních pravidel 
vlády. Dále se doporučuje nahradit slova „,za kterou 
je pronajímatel nakoupil“ slovy „jejich nákupu“, tak 
aby toto ustanovení bylo v souladu se zněním 
ustanovení § 2 písm. l) bod. 6 zákona o PHM. 

Akceptováno 

9. K čl. I bodu 22 
Doporučuje se v § 5a odst. 2 písm. e) zákona o PHM 
za slova „a to výhradně za cenu“ vložit čárku. 

 

Akceptováno 

10. K čl. I bodu 31 
Na konci úvodní části ustanovení § 6 odst. 3 se 
doporučuje doplnit slovo „oznámit“ a v písmech a) 
a b) tohoto odstavce se doporučuje slovo „oznámit“ 
vypustit. 

Nevyhověno - předmětem navrhované změny je pouze 
doplnění dalšího písmene do předmětného ustanovení, 
přičemž struktura stávajícího ustanovení se nemění a 
zachovává se.   
 
 

11. K čl. I bodu 43 
Doporučuje se v bodě 43 materiálu slova „čárkou 
a slovem „nebo““ nahradit textem „ textem, nebo“ 
a dále se doporučuje za slova „a doplňuje“ vložit 
slovo „se“. 

Vysvětleno - na základě připomínky MV došlo ke komplexnímu 
přeformulování § 8, k němuž byla tato připomínka vztažena. 
 

12. K čl. I bodu 45 
Ustanovení § 9 zákona po PHM bude mít po 
zapracování navrhovaných změn 18 odstavců. 
Upozorňujeme, že Legislativní pravidla vlády v čl. 39 
odst. 2 hovoří o tom, že paragraf by neměl zpravidla 
obsahovat více odstavců než 6. Doporučujeme 

Vysvětleno-  na základě připomínky MV došlo ke komplexnímu 
přeformulování § 8 a § 9, k němuž byla tato připomínka 
vztažena, byl pro nadbytečnost zrušen. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5P9WB4M)



Stránka 26 (celkem 127) 

současnou úpravu komplexně přepracovat a rozdělit 
podle typů skutkových podstat minimálně na tři 
paragrafy. 

 
13. K čl. I bodu 49 
Doporučuje se v bodě 49 materiálu za textem „§ 9 odst. 
5 až 8 a“ vypustit text „§ 9 odst.“ 

Vysvětleno   
Na základě připomínky MV došlo ke komplexnímu 
přeformulování § 8 a § 9, k němuž byla tato připomínka 
vztažena, byl pro nadbytečnost zrušen. 

14. K čl. I bodu 54 
V § 9 odst. 14 písm. b) zákona PHM, se doporučuje za 
slovo „předložení“ vložit slova „orgánům uvedeným 
v § 7 odst. 3“, aby toto ustanovení bylo v souladu se 
zněním ustanovení § 5 odst. 8 písm. b) zákona o PHM. 
Dále se doporučuje v bodě 54 materiálu za slovo „V“ 
a slova „a) v rozporu s“ vložit text „§“ 

Vysvětleno  
Na základě připomínky MV došlo ke komplexnímu 
přeformulování § 8 a § 9, k němuž byla tato připomínka 
vztažena, byl pro nadbytečnost zrušen. 
 

15. K čl. II 
Upozorňuje se, že legislativní zkratka „ministerstvo“ 
je legislativní zkratkou zavedenou pro zákon o PHM 
(v již platném § 4 zákona o PHM), nikoliv pro novelu 
tohoto zákona. V textu přechodných ustanovení je 
proto třeba uvádět namísto slova „ministerstvo“ 
spojení „Ministerstvo průmyslu a obchodu“. V bodě 
4 není uvedeno, o které znění § 5 odst. 8 písm. a) se 
jedná. Předpokládá se, že předkladatel má na mysli 
ustanovení ve znění navrhované novely 
a doporučuje se tedy na konci textu tohoto bodu 
doplnit slova „zákona č. 311/2006 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

Akceptováno 
 

16. K čl. III 
Není zřejmé, z jakého důvodu předkladatel zvolil 
pouze minimální patnáctidenní legisvakanci. 
Doporučuje se délku této lhůty ještě zvážit, a pokud 
zůstane v této délce zachována, odůvodnit toto 
rozhodnutí v důvodové zprávě. V této souvislosti 
podotýkáme, že termín nabytí účinnosti leden 2019, 
který je uveden v Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace, se nám jeví jako naprosto 

Částečně akceptováno  
 
Legisvakanční lhůta je stanovena v souladu s Legislativními 
pravidly vlády a předkladatel ji považuje za dostačující. V RIA 
bude termín nabytí účinnosti právního předpisu upraven tak, 
aby tento byl v souladu s navrhovaným ustanovením o nabytí 
účinnosti v zákoně. Termín leden 2019 byl pozměněn na leden 
2020. 
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nereálný. 
17. K DZ obecné části - bodu 2. 

V důvodové zprávě je na straně 2 uvedena věta „Tím 
se na jedné straně vyšlo vstříc zájmům 
zemědělských a stavebních svazů a asociací, ale 
zároveň došlo k eliminaci obav celních a daňových 
orgánů z možných podvodů v oblasti daně z přidané 
hodnoty.“ Tato formulace není přesná, neboť 
nedošlo k eliminaci těchto obav. Úpravu ustanovení 
§ 2 písm. g) zákona o PHM, které obsahuje definici 
výdeje pohonných hmot, Ministerstvo financí 
nicméně vnímá jako snahu o přesné vymezení 
dotčené situace tak, aby se předešlo vzniku jiných 
(nechtěných) rizikových situací. Doporučuje se proto 
v tomto smyslu upravit znění předkládací zprávy 
a důvodové zprávy. 

Akceptováno 

18. K DZ obecné části - bodu 3. 
Doporučuje se slova „finančními orgány“ nahradit 
„orgány finanční a celní správy“.  Navrhuje se 
konkretizovat orgány státní správy, s nimiž byla 
dohoda na definici distributora pohonných hmot 
uzavřena. Stejnou změnu se doporučuje provést ve 
zvláštní části bod 6. 

Akceptováno 

19. K DZ obecné části - bodu 8. 
Doporučuje se doplnit odkaz na Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

Akceptováno 

20. K DZ zvláštní části k části první, k čl. I, k bodu 9 
Doporučuje se v důvodové zprávě k § 2 písm. s) zákona 
o PHM blíže specifikovat a odůvodnit nastavení 
parametru „výdejní jednotky o souhrnném objemu 
větším než 5 m³“. Tato hranice by se měla primárně 
odvíjet od environmentálních rizik a rizik daňových úniků 
ve vztahu ke spotřebním daním, která mohou existovat 
v důsledku protiprávního mísení minerálních olejů, apod. 

Akceptováno 
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Současně je nutné zdůvodnit i vztah této hodnoty 
k potřebám skupin, kvůli kterým se zákon novelizuje. 
V rámci důvodové zprávy ve zvláštní části je tento pojem 
vysvětlen pouze následujícím způsobem: „Hranice byla 
zvolena s ohledem na obsah nejmenší běžné dostupné 
cisterny.“. 

 21.  K čl. I bodu 10 
Navrhuje se v § 5 odst. 3 zákona o PHM slova „na 
čerpací stanici“ (uvedená na konci ustanovení 
§ 5 odst. 3) nahradit slovy „čerpací stanice“, aby bylo 
zřejmé, že se jedná o revize nádrží pohonných hmot, 
které jsou součástí čerpací stanice (a nikoli o nádrže 
pohonných hmot, které jsou součástí cisterny). 
 

Nevyhověno – původně navržený text čl. I bodu 10 byl na 
základě podnětu jiných připomínkových míst z předkládané 
novely vypuštěn, ze strany MF nicméně přetrvávají možné 
obavy z případného zneužití. 

Ministerstvo kultury 
(MK) 

Bez připomínek 
 

 

Ministerstvo obrany 
(MO) 

Bez připomínek  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
(MPSV) 

Bez připomínek  
  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj (MMR) 

Doporučující připomínka: 
 
K bodu 18: 
V úvodní části bodu doporučujeme slova „odst. 1 se na 
konci písmene c)“ nahradit slovy „se na konci odstavce 
1“ (čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády). 
 

Akceptováno 

Doporučující připomínka: 
 
K bodu 22: 
Úvodní část bodu doporučujeme uvést v tomto znění: 
„V § 5a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňují se písmena e) a f), která znějí:“ (čl. 58 odst. 4 
písm. b) Legislativních pravidel vlády). 
 

Akceptováno 
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 Doporučující připomínka: 
K bodu 23: 
Slova uvedená v uvozovkách doporučujeme uvést 
tučně 

Akceptováno 

 Doporučující připomínka: 
K bodu 40: 
Doporučujeme slovo „text“ v příslušném pádu a čísle 
nahradit slovem „slovo“ v příslušném pádu a čísle. 
 

Vysvětleno - na základě připomínky MV došlo ke komplexnímu 
přeformulování § 8, k němuž byla tato připomínka vztažena. 

 Doporučující připomínka: 
K bodu 41: 
Doporučujeme slovo „text“ (před obratem „3, nebo“) 
nahradit slovem „slova“. 
 

Vysvětleno - na základě připomínky MV došlo ke komplexnímu 
přeformulování § 8, k němuž byla tato připomínka vztažena. 

 Doporučující připomínka: 
K bodu 42: 
Doporučujeme slovo „text“ v příslušném pádu a čísle 
nahradit slovem „slovo“ v příslušném pádu a čísle. 
 

Vysvětleno - na základě připomínky MV došlo ke komplexnímu 
přeformulování § 8, k němuž byla tato připomínka vztažena. 

 Doporučující připomínka: 
K bodu 43: 
V úvodní části bodu doporučujeme slova „čárkou a 
slovem „nebo“ a doplňuje“ nahradit slovy „slovem „, 
nebo“ a doplňuje se“. 
 

Vysvětleno - na základě připomínky MV došlo ke komplexnímu 
přeformulování § 8, k němuž byla tato připomínka vztažena. 

 Doporučující připomínka: 
K bodu 44: 
Doporučujeme slovo „text“ v příslušném pádu a čísle 
nahradit slovem „slovo“ v příslušném pádu a čísle. 
 

Vysvětleno - na základě připomínky MV došlo ke komplexnímu 
přeformulování § 8, k němuž byla tato připomínka vztažena. 

 Doporučující připomínka: 
K bodu 47: 
Doporučujeme slovo „text“ v příslušném pádu a čísle 
nahradit slovem „slovo“ v příslušném pádu a čísle. 
 

Vysvětleno - na základě připomínky MV došlo ke komplexnímu 
přeformulování § 8 a § 9, k němuž byla tato připomínka 
vztažena, byl pro nadbytečnost zrušen. 
 

 Doporučující připomínka: 
K bodu 53: 

Akceptováno 
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Doporučujeme slovo „text“ v příslušném pádu a čísle 
nahradit slovem „slovo“ v příslušném pádu a čísle. 
 

 Doporučující připomínka: 
K bodu 60: 
Za uvozovkami na začátku citace ustanovení 
doporučujeme vypustit mezeru. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti (MS) 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy (MŠMT) 

1. K materiálu, čl. I bod 4., 17. a 19.: Upozorňujeme, 
že v energetickém zákoně je uvedeno slovo 
„biometanu“ a nikoliv slovo „biomethanu“, které je 
užíváno v zákoně o pohonných hmotách. 
Doporučujeme terminologii sjednotit, tj. např. upravit 
uvedené novelizační body a provést obdobné změny 
i v § 2 písm. b) měněného zákona. 

Akceptováno 

2. K materiálu, čl. I bod 18.: Vzhledem ke skutečnosti, 
že se navrhované písmeno e) vztahuje pouze na 
prodej v rámci daňové exekuce, kterou provádí 
správce daně, jak určuje § 177 a násl. daňového 
řádu, usuzujeme, že se v navrhovaném pododstavci 
hovoří o subjektech dle § 10 odst. 1 daňového řádu, 
tedy o „správním orgánu nebo jiném státním orgánu“. 
Domníváme se, že tyto subjekty jsou však již z větší 
části obsaženy v následujícím navrhovaném 
pododstavci, a to bez omezení na zmíněný prodej 
v rámci daňové exekuce. S ohledem na uvedené 
doporučujeme zvážit rozšíření okruhu subjektů 
v navrhovaném písmenu f) a zrušit písmeno e) či 
pouze změnit písmeno e) tak, aby nedocházelo 
k vzájemnému překrývání. 

Vysvětleno – nejedná se pouze o prodej v rámci daňové 
exekuce, ale např. prodej uskutečňovaný Správou státních 
hmotných rezerv či Úřadem státu pro zastupování ve věcech 
majetkových. 

 3. Z navrhovaného materiálu ani z důvodové zprávy není 
jasné, z jakého důvodu je umožněno nakupovat za 
splnění určitých podmínek pohonné hmoty od 
insolvenčního správce, avšak nikoli od exekutora. 
Domníváme se, že exekutor bude v obdobném 

Akceptováno - text upraven. 
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postavení při prodeji pohonných hmot distributora 
v exekuci, jako je insolvenční správce při zpeněžování 
majetkové podstaty distributora v konkurzu. Žádáme 
výše uvedené vysvětlit, příp. materiál v daném smyslu 
doplnit 

 4. K materiálu, čl. I bod 21.: S ohledem na formální 
úpravu a Platné znění s vyznačením navrhovaných 
změn, je třeba na konci pododstavce zmíněného 
v předmětném novelizačním bodě doplnit čárku. 
Doporučujeme materiál doplnit ve smyslu uvedeném 

Akceptováno 

 5. K materiálu, čl. I bod 47.: Vzhledem ke skutečnosti, 
že slova „správního deliktu“ předkladatel v předmětném 
bodě nahrazuje pouze jedním slovem, a to slovem 
„přestupku“, doporučujeme v textu předmětného 
novelizačního bodu nahradit slovo „slovy“ slovem 
„slovem“ 

Vysvětleno - na základě připomínky MV došlo ke komplexnímu 
přeformulování § 8 a § 9, k němuž byla tato připomínka 
vztažena, byl pro nadbytečnost zrušen. 
 

 6. K materiálu, čl. I bod 55. až 58.: Upozorňujeme, že 
ve všech pododstavcích platného § 9 odst. 17 jsou 
obsažena slova „správní delikt“, která by měla být také 
nahrazena slovem „přestupek“ obdobně, jak 
předkladatel činí např. v bodě 59. materiálu. 
Doporučujeme materiál doplnit ve smyslu uvedeném 

Vysvětleno - na základě připomínky MV došlo ke komplexnímu 
přeformulování § 8 a § 9, k němuž byla tato připomínka 
vztažena, byl pro nadbytečnost zrušen. 
 

Ministerstvo vnitra 
(MV) 

K čl. I bodu 10 – k § 5 odst. 3: 
S cílem zamezit obcházení povinností 

distributora pohonných hmot je nově zakázáno na 
čerpacích stanicích plnit pohonnými hmotami přepravní 
nádrže silničního cisternového vozidla nebo 
cisternového kontejneru. Nicméně popsaný zákaz není 
absolutní, když pro technologicky odůvodněné případy je 
z něj založena výjimka. Navržené znění by však dle 
našeho názoru mohlo při mimořádných událostech 
komplikovat zásobování jednotek požární ochrany 
pohonnými hmotami, neboť tyto jsou nakupovány na 
čerpacích stanicích přímo do přepravníků jednotek 
požární ochrany (silničních cisternových vozidel nebo 
cisternových kontejnerů). 

Akceptováno jinak – navržený text čl. I bodu 10 byl na základě 
podnětu jiných připomínkových míst z předkládané novely 
vypuštěn. 
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Požadujeme proto výjimku rozšířit i na plnění 
přepravní nádrže silničního cisternového vozidla nebo 
cisternového kontejneru základní složky integrovaného 
záchranného systému a ozbrojených sil. Ostatně 
obdobná výjimka je již zakotvena v odstavci 2 
předmětného ustanovení. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 15 – k § 5 odst. 8 a 9: 

Podle navrhovaného § 2 písm. s) lze ve výdejní 
jednotce pohonné hmoty pouze vydávat, nicméně i tak 
zde dochází k manipulaci s pohonnými hmotami, a tudíž 
vznikají určitá rizika ohledně bezpečnosti a ochrany 
životů, majetku, zdraví, poškození životního prostředí 
apod. Proto jsou nově vlastníkům výdejních jednotek 
prostřednictvím navrhovaného § 5 odst. 8 a 9 ukládány 
povinnosti spojené s minimálním technickým vybavením 
jednotky, vedením evidence vydaných pohonných hmot 
a jejím předkládáním kontrolním orgánům.  Vzhledem k 
potenciálnímu nebezpečí vzniku požáru a jeho 
následnému šíření vznášíme požadavek, aby výdejní 
jednotky splňovaly stejné technické požadavky ve 
vztahu k požární ochraně jako čerpací stanice, neboť 
v tomto ohledu de facto není rozdíl mezi čerpací stanicí 
a výdejní jednotkou. 

Požadujeme tedy v § 5 doplnit odstavec, který by 
výdej pohonných hmot z výdejních jednotek umožňoval 
pouze tehdy, pokud by výdejní jednotky splňovaly 
podmínky dané odstavcem 1 pro čerpací stanice. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno - text byl doplněn. 

K čl. I bodům 38 až 59 – k § 8 a 9: 
 Vzhledem k tomu, že se navrhuje dílčí doplnění 
několika nových skutkových podstat přestupků, nejedná 
se tedy o rozsáhlejší úpravu ustanovení o přestupcích 
významně zasahující do systematiky a jednotnosti textu, 
není nutno ustanovení o přestupcích komplexně 

Vysvětleno - na základě připomínky MV došlo ke komplexnímu 
přeformulování § 8 a § 9 byl pro nadbytečnost zrušen. 
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přepracovávat v souladu se Zásadami tvorby právní 
úpravy přestupků schválenými usnesením vlády ze dne 
31. července 2018 č. 498. 

Nicméně dáváme ke zvážení, zda by v některých 
případech nebylo možno využít výchozího způsobu 
formulace skutkové podstaty přestupku (zobecněná 
objektivní stránka skutkové podstaty přestupku 
s ohledem na druh porušené povinnosti), jak je uveden v 
bodě 3.1.1 Zásad tvorby právní úpravy přestupků, a tím 
přispět ke snížení množství skutkových podstat 
přestupků v daném zákoně. 

Podle našeho názoru by měly být zobecněny tyto 
skutkové podstaty přestupků: 

1) § 8 odst. 1 písm. d), f) a g), § 9 odst. 2, § 9 odst. 
10 a § 9 odst. 15 spočívající  
v nesplnění oznamovací povinnosti. Za tyto 
přestupky hrozí stejná pokuta  
do 3 mil. Kč.  

2) § 9 odst. 3 a § 9 odst. 14 písm. c) spočívající v 
nezajištění vybavení. Za tyto přestupky hrozí 
stejná pokuta do 20 mil. Kč.  

3) § 9 odst. 4 písm. a) a § 9 odst. 16 spočívající 
v plnění nádrží pohonnými hmotami.  

4) § 9 odst. 4 písm. b) a f) spočívající v tom, že 
provozovatel nezajistí označení. Za tyto 
přestupky hrozí stejná pokuta do 3 mil. Kč.  

5) § 9 odst. 4 písm. d) a § 9 odst. 14 písm. b) 
spočívající v nezajištění vedení evidence.  
Za tyto přestupky hrozí stejná pokuta do 5 mil. 
Kč. 

6) § 9 odst. 5 a 11 spočívající v nezpřístupnění 
požadovaných informací.  

7) § 9 odst. 12 a 13 spočívající v nezajištění splnění 
stanovených požadavků.  
Výše uvedený výčet přitom nemusí být absolutní, 

a předkladateli tedy nebrání zobecnit též další skutkové 
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podstaty přestupků, pokud to jejich povaha umožňuje. 
Pokud předkladatel usoudí, že výše uvedené (nebo jiné 
jím zvolené) skutkové podstaty není možné 
z relevantních důvodů zobecnit, je nutno je zjednodušit 
a upravit v souladu s bodem 3.1.2 b) Zásad tvorby 
právní úpravy přestupků, podle kterého postačí odkaz na 
jedno ustanovení zákona a uvedení nejpodstatnějších 
znaků protiprávního jednání tak, aby byla objektivní 
stránka jasná a srozumitelná nejen pro adresáty, ale též 
pro správní orgán. Jedná se o další z výchozích způsobů 
formulace objektivní stránky skutkové podstaty 
přestupku. Tuto úpravu je přitom nutno provést též v § 9 
odst. 6, který není obsažen ve výše uvedeném výčtu 
skutkových podstat. Skutkové podstaty (nebudou-li 
zobecněny) je tedy nutno upravit tak,  
že budou obsahovat pouze jeden odkaz na porušené 
ustanovení zákona spolu s popisem nejpodstatnějších 
znaků protiprávního jednání. Jako nesrozumitelné 
a matoucí se totiž jeví ty skutkové podstaty obsahující 
odkazy na několik ustanovení zákona spolu s doslovným 
popisem porušené povinnosti. Z těchto skutkových 
podstat je pak obtížně rozpoznatelné,  
co se jejich prostřednictvím vlastně trestá.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K výši pokut: 

Stanovení příliš velkého rozpětí sazby pokuty 
(např. od 0 Kč do 20 milionů Kč) není přípustné, neboť 
nedostatečně vypovídá o typové závažnosti přestupku 
a ponechává nadměrný prostor pro správní uvážení. 
Zvyšuje se tím riziko, že bude docházet  
k nezákonným excesům při rozhodování správních 
orgánů. Vzhledem k tomu je nutné výši pokut významně 
přehodnotit, a to zejména s ohledem na tyto aspekty 
uvedené v bodě  
2.5 Zásad tvorby právní úpravy přestupků:  

Částečně akceptováno a částečně vysvětleno - dle zákona 
č. 250/2016 Sb. při určení druhu správního trestu a jeho výměry 
musí přihlédnout k povaze a závažnosti přestupku. Relativně 
větší rozpětí sazby pokuty je pouze v případě sankce do 20 
milionů Kč. Horní hranice pokuty hrozí subjektu, který se 
vyhýbá registraci distributora pohonných hmot a s ní 
spojenému složení kauce ve výši 20 mil. Kč, na jejímž 
legislativním zavedení se v rámci přípravy zákona schváleného 
pod č.91/2011 Sb. podílelo i vedení Útvaru pro odhalování 
korupce a finanční kriminality. Takový subjekt získává na trhu 
neoprávněnou výhodu a je zde i další efekt potencionálně 
možných daňových úniků. Výše horní hranice pokuty je tedy 
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1) Pokuty musí odrážet nižší typovou závažnost 
přestupků oproti trestným činům. 

2) Předkladatel zhodnotí, zda porušení určité 
povinnosti může vést k  narušení nebo ohrožení 
výkonu veřejné správy anebo zda má postihovat 
spíše „formální“ pochybení (viz různé evidenční, 
ohlašovací a podobné povinnosti). 

3) Předkladatel rozpětí pokuty rozliší rovněž podle 
toho, zda jde o přestupky poruchové, anebo 
ohrožovací. Přísnější pokuta by měla být 
stanovena za přestupky, jejichž spácháním 
dochází ke vzniku závažnějšího následku, k 
získání většího majetkového prospěchu 
pachatele apod.  

4) Předkladatel dále srovná typovou závažnost 
daného protiprávního jednání oproti ostatním 
přestupkům, které jsou upraveny v témže 
zákoně. 

5) Je nezbytné uvést, v jaké konkrétní výši byla 
podle stávající praxe pokuta ukládána, zejména 
v kolika případech byla pokuta uložena na samé 
horní hranici, nebo těsně pod ní, ve vztahu k 
celkovému počtu projednaných přestupků. 

6) Právo EU může vyžadovat podstatně vyšší 
rozpětí správního trestu, než které by odpovídalo 
Zásadám tvorby právní úpravy přestupků. V 
těchto případech je nutno  
v důvodové zprávě alespoň vysvětlit, v jakém 
rozsahu je navržená úprava správních trestů za 
přestupky implementací, resp. výsledkem 
harmonizace s právem EU. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

odpovídající a její snížení není možné. Pokud by naopak došlo 
ke zmenšení rozpětí a tím pádem zvýšení spodní hranice 
pokuty např. na 5 či 10 mil. Kč, musel by příslušný orgán tuto 
pokutu udělit i v případě náhodného nepovoleného prodeje 
pohonné hmoty do palivové nádrže jednoho vozidla. Takováto 
výše pokuty by však rozhodně neodpovídala požadavku, aby 
pokuta odrážela povahu a závažnost přestupku. Z uvedených 
důvodů je jakákoliv změna rozpětí sazby pokuty v uvedeném 
případě  nevhodná. Tento závěr vychází z jednání 
předkladatele s Ministerstvem financí, jehož organizace jsou 
pověřeny dohledem a ukládáním sankcí pro shora uvedené 
činnosti. 
 
Na základě podnětu Ministerstva vnitra však dospěl 
předkladatel k závěru, že horní hranice sankce bude uplatněna 
pouze v případě nezákonného nákupu a prodeje pohonných 
hmot, kde hrozí výše uvedená rizika. Pokud jde o přestupky 
vlastníka čerpací stanice, provozovatele dobíjecí stanice či 
výdejního stanoviště, byly nově přesunuty do skupiny 
přestupků s horní sankcí do 5. mil. Kč, což lépe odpovídá 
povaze a závažnosti dotčených přestupků. 
 

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K nadpisu: 

Akceptováno 
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 S odkazem na čl. 31 odst. 1 písm. d) 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova „ze 
dne      2019,“ neuvádět tučně. 
 
K čl. I bodu 22 – k § 5a odst. 2 písm. e): 
 Za slovy „za cenu“ 
navrhujeme doplnit chybějící čárku 

Akceptováno 

K čl. I bodu 23 – k § 6: 
 V souladu s čl. 55 odst. 5 Legislativních pravidel 
vlády navrhujeme slova, která mají být doplněna 
v nadpisu ustanovení uvést v návrhu tučným písmem.  

Akceptováno 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 
(MZV) 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zdravotnictví (MZ) 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zemědělství (MZE) 

  
  

Ministerstvo 
životního prostředí 
(MŽP) 

Zásadní připomínky: 
 
Obecný komentář: Na níže uvedených zásadních 
připomínkách se shodla pracovní skupina 
Elektromobilita NAP ČM. Připomínky, které za PS 
Elektromobilita uplatňuje Ministerstvo dopravy, 
uplatňuje po domluvě s MD také MŽP. 

1. Připomínka k § 2 písm. n) – čl. I novelizační bod 
č. 8 

Návrh na úpravu: 
Navrhujeme upravit novelizační bod č. 8 takto: 
„8. V § 2 se v písmeni n) slovo „jeden“ nahrazuje slovy 
„kompaktní zařízení vybavené jedním“. 
Úplné znění ustanovení § 2 písm. n): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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„n) dobíjecí stanicí jeden kompaktní zařízení 
vybavené jedním nebo více dobíjecích bodů.“ 

Odůvodnění: 
Cílem je zabránit nesprávnému výkladu pojmu dobíjecí 
stanice. Dobíjecí stanicí se rozumí jedno kompaktní 
zařízení, na kterém může být umístěno více konektorů 
pro dobíjení (dobíjecích bodů). Jedná se o analogii 
výdejního stojanu v případě čerpací stanice. Dobíjecí 
stanicí není soubor více těchto zařízení pro dobíjení, tj. 
analog čerpací stanice pohonných hmot. 

2. Připomínka k § 2 písm. p a q) – čl. I nový 
novelizační bod č. 9 

Návrh na úpravu: 
 
Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 9, který zní: 
 
„9. V § 2 písmena p) a q) znějí: 
 
„p) běžným dobíjecím bodem dobíjecí bod, který 
umožňuje přenos elektřiny do elektrického vozidla s 
výkonem 22 kW nebo nižším, s výjimkou zařízení o 
výkonu 3,7 kW nebo nižším, jež jsou umístěna v 
domácnostech nebo jejichž hlavním účelem není 
dobíjet elektrická vozidla a jež nejsou veřejně 
přístupná, 
 
q) vysoce výkonným dobíjecím bodem dobíjecí bod, 
který umožňuje přenos elektřiny do elektrického 
vozidla s výkonem vyšším než 22 kW,“. 
Dosavadní novelizační body 9 až 60 se přečíslují jako 
10 až 61.“ 
Úplné znění ustanovení § 2 písm. p): 
 

 
Akceptováno 
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"p) běžnou dobíjecí stanicí běžným dobíjecím bodem 
dobíjecí stanice bod, která který umožňuje přenos 
elektřiny do elektrického vozidla s výkonem 22 kW nebo 
nižším, s výjimkou zařízení o výkonu 3,7 kW nebo 
nižším, jež jsou umístěna v domácnostech nebo jejichž 
hlavním účelem není dobíjet elektrická vozidla a jež 
nejsou veřejně přístupná, 
q) vysoce výkonnou dobíjecí stanicí výkonným 
dobíjecím bodem dobíjecí stanice bod, která který 
umožňuje přenos elektřiny do elektrického vozidla s 
výkonem vyšším než 22 kW, 

Odůvodnění:   
Na základě diskuzí na mezinárodních odborných fórech 
(např. Fórum pro udržitelnou dopravu) a rovněž v PS 
elektromobilita je MŽP přesvědčeno, že je třeba upravit 
terminologii u definic p), (běžná dobíjecí stanicí) a q) 
(vysoce výkonná dobíjecí stanice) a to i přesto, že se zde 
vychází z českého překladu daných pojmů ve směrnici 
2014/94/EU. Klíčový je však podle našeho názoru termín 
v anglickém originálu směrnice, kde se hovoří o "normal 
power recharging point" a "high power recharging point". 
Pokud v případě jiné definice z uvedené směrnice byl 
termín "recharging point" do zákona převeden coby 
„dobíjecí bod“, nevidíme důvod, proč to samé neudělat i 
v těchto dvou případech. Rovněž je třeba vycházet 
z běžné praxe, kdy dobíjecí stanice je zařízení, jehož 
součástí jak 1-2 běžné dobíjecí body, tak i jeden vysoce 
výkonný dobíjecí bod. Podle našich informací za 
současné české právní úpravy, kdy se rozlišení, zda se 
jedná o běžné nebo vysoce výkonné zařízení, vztahuje 
k celé dobíjecí stanici a nikoliv k jednotlivému bodu, se 
provozovatelé dobíjecích stanic potýkají s tím, jak pro 
účely povinné evidence podle § 6 identifikovat zařízení 
(dobíjecí stanici) v případě, kdy v rámci jednoho 
kompaktního zařízení jsou umístěny jak konektor pro 
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běžné dobíjení, tak konektor pro vysoce výkonné 
dobíjení.  
Považujeme za zásadní uvést českou právní úpravu do 
souladu s evropskou (zejména anglickou verzí textu 
směrnice, s níž jednotlivé členské státy vyslovily souhlas 
a kterou evropské orgány přijaly).  

3. Připomínka k § 2 písm. t) – čl. I novelizační bod 
č. 10 (původně č. 9) 

Návrh na úpravu: 
 
Navrhujeme rozšířit novelizační bod č. 10 (původně 9) o 
nové písmeno t), které zní „t) provozovatelem dobíjecí 
stanice fyzická nebo právnická osoba, která 
zajišťuje její provoz pro účely dobíjení elektrických 
vozidel“. Novelizační bod č. 10 tedy zní: 
„10. V § 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní: 
s) provozovatelem dobíjecí stanice fyzická nebo 
právnická osoba, která zajišťuje její provoz pro 
účely dobíjení elektrických vozidel.“ 

Úplné znění ustanovení § 2 písm. r) až s): 

„r) veřejně přístupnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice 
na dodávku elektřiny, jejíž provozovatel uživatelům 
z Evropské unie poskytuje nediskriminační přístup, 
přičemž nediskriminační přístup může zahrnovat 
různé podmínky ověření, použití a platby; veřejně 
přístupnou dobíjecí stanicí není dobíjecí stanice, 
kterou 

1. výrobce vozidel1d) provozuje výhradně pro účely 
dobíjení elektrických vozidel své vlastní výroby 

Akceptováno 
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nebo 

2. využívá provozovatel dobíjecí stanice nebo jím 
ovládaná osoba nebo osoba ovládající tohoto 
provozovatele dobíjecí stanice výhradně za 
účelem dobíjení elektrických vozidel, která 
používá některá z uvedených osob pro svou 
potřebu nebo pro účely svého podnikání nebo pro 
potřebu svých zaměstnanců, přičemž předmětem 
podnikání v takovém případě nesmí být 
poskytování služby dobíjení elektrického vozidla 
prostřednictvím této dobíjecí stanice nebo 

3. provozuje prodejce vozidel pro dobíjení 
elektrických vozidel pro účely jejich prodeje 
a která není přístupná veřejnosti nebo 

4. provozuje provozovatel autoservisu pro dobíjení 
zde servisovaných vozidel a která není přístupná 
veřejnosti., 

s)  provozovatelem dobíjecí stanice fyzická nebo 
právnická osoba, která zajišťuje její provoz pro 
účely dobíjení elektrických vozidel.“ 

Odůvodnění:   
Vzhledem k tomu, že provozovatel dobíjecí stanice a 
její vlastník mohou být odlišné osoby, přičemž základní 
práva a povinnosti by měly být zákonem ukládány 
především ve vztahu k provozovateli dobíjecí stanice, 
doporučujeme zavést definici provozovatele dobíjecí 
stanice. 

4. Připomínka k evidenci dobíjecích stanic, nový § 
6r  – čl. I nový novelizační bod č. 35 

Akceptováno jinak – došlo nikoliv k vytvoření nového 
paragrafu, ale k textovému oddělení evidence čerpacích a 
dobíjecích stanic v rámci § 6. 
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Návrh na úpravu: 
Navrhujeme vložit nový § 6r o evidenci dobíjecích 
stanic jako novelizační bod č. 35, který zní: 
„35. Vkládá se nový § 6r, který včetně nadpisu a 
poznámky pod čarou zní: 

„§ 6r 

Evidence dobíjecích stanic 

(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě 
evidenci dobíjecích stanic. Ministerstvo zveřejňuje 
způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam 
veřejně přístupných dobíjecích stanic, který obsahuje 
údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) 1. i) nebo 2 i), b) 
až k). Ostatní údaje z evidence dobíjecích stanic jsou 
neveřejné. 

(2) Do evidence dobíjecích stanic se zapisují 

a) údaje o vlastníku dobíjecí stanice a údaje 
o provozovateli dobíjecí stanice, není-li zároveň 
jejím vlastníkem, a to 

1. u právnické osoby: 
i) obchodní firma nebo název, 
ii) sídlo, 
iii) 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: 
i) jméno a příjmení, popřípadě též obchodní 
firma, 
ii) datum narození, 
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iii) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 
iv) adresa trvalého pobytu, popřípadě též místa 
podnikání, 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) počet dobíjecích bodů a pro každý dobíjecí bod typ, 
nominální maximální výkon, standard nebo 
standardy, pokud je dobíjecí bod vybaven více 
standardy, 

c) celkový nominální maximální výkon dobíjecí 
stanice, 

d) GPS souřadnice dobíjecí stanice, případně té 
konstrukční části dobíjecí stanice, která je 
vybavena dobíjecími body, 

e) adresa dobíjecí stanice, pokud je přidělena, nebo 
jiný upřesňující popis. 

f) údaj, zda je dobíjecí stanice veřejně přístupná nebo 
nikoliv, v případě veřejně přístupné dobíjecí stanice 
informace o časové přístupnosti, 

g) identifikace dobíjecí stanice identifikačním kódem, 
je-li přidělen, 

h) způsoby identifikace nebo autorizace provozovatelů 
elektromobilů za účelem dobíjení na dobíjecí 
stanici, 

i) platební metody dostupné na dobíjecí stanici, 
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j) telefonický kontakt na provozovatele dobíjecí 
stanice, 

k) datum uvedení dobíjecí stanice do provozu a datum 
ukončení provozu dobíjecí stanice, byl-li již její 
provoz ukončen. 

(3) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen 
ministerstvu 

a) před uvedením dobíjecí stanice do provozu oznámit 
údaje podle odstavce 2, 

b) bez zbytečného odkladu oznámit datum uvedení 
dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení provozu 
dobíjecí stanice a každou změnu údaje podle 
odstavce 2, 

(4) Způsob a termíny pro předávání dat podle 
odstavce 2 a 3 a jejich zveřejňování podle odstavce 1 
stanoví prováděcí právní předpis. 

(5) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen 
Ministerstvu dopravy předávat údaje související se 
zaváděním inteligentních dopravních systémů18a). 
Ministerstvo dopravy zveřejní tyto údaje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Způsob předávání dat a 
jejich zveřejňování stanoví prováděcí právní předpis. 

(6) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na 
dobíjecí stanice používané výlučně pro dobíjení vozidel 
ozbrojených sil3), vozidel základní složky integrovaného 
záchranného systému10) nebo vozidel určených k plnění 
úkolů zpravodajských služeb4). 

___________________ 
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18a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro 
zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti 
silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy.“ 

Dosavadní novelizační body 35 až 61 se přečíslují jako 
36 až 62.“ 

Úplné znění ustanovení § 6r: 

„§ 6r 

Evidence dobíjecích stanic 

(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě 
evidenci dobíjecích stanic. Ministerstvo zveřejňuje 
způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam 
veřejně přístupných dobíjecích stanic, který 
obsahuje údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) 1. i) 
nebo 2 i), b) až k). Ostatní údaje z evidence 
dobíjecích stanic jsou neveřejné. 

(2) Do evidence dobíjecích stanic se zapisují 

a)  údaje o vlastníku dobíjecí stanice a údaje 
o provozovateli dobíjecí stanice, není-li zároveň 
jejím vlastníkem, a to 

1. u právnické osoby: 
i) obchodní firma nebo název, 
ii) sídlo, 
iii) 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: 
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i) jméno a příjmení, popřípadě též obchodní 
firma, 
ii) datum narození, 
iii) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 
iv) adresa trvalého pobytu, popřípadě též 
místa podnikání, 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)  počet dobíjecích bodů a pro každý dobíjecí bod 
typ, maximální výkon, standard nebo standardy, 
pokud je dobíjecí bod vybaven více standardy, 

c)  celkový nominální maximální výkon dobíjecí 
stanice, 

d)  GPS souřadnice dobíjecí stanice, případně té 
konstrukční části dobíjecí stanice, která je 
vybavena dobíjecími body, 

e)  adresa dobíjecí stanice, pokud je přidělena, 
nebo jiný upřesňující popis. 

f)  údaj, zda je dobíjecí stanice veřejně přístupná 
nebo nikoliv, v případě veřejně přístupné 
dobíjecí stanice informace o časové 
přístupnosti, 

g)  identifikace dobíjecí stanice identifikačním 
kódem, je-li přidělen, 
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h)  způsoby identifikace nebo autorizace 
provozovatelů elektromobilů za účelem dobíjení 
na dobíjecí stanici, 

i)  platební metody dostupné na dobíjecí stanici, 

j)  telefonický kontakt na provozovatele dobíjecí 
stanice, 

k)  datum uvedení dobíjecí stanice do provozu 
a datum ukončení provozu dobíjecí stanice, byl-
li již její provoz ukončen. 

(3) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen 
ministerstvu 

a)  před uvedením dobíjecí stanice do provozu 
oznámit údaje podle odstavce 2, 

b)  bez zbytečného odkladu oznámit datum uvedení 
dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení 
provozu dobíjecí stanice a každou změnu údaje 
podle odstavce 2. 

(4) Způsob předávání dat podle odstavců 2 a 3 
a jejich zveřejňování podle odstavce 1 stanoví 
prováděcí právní předpis. 

(5) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen 
Ministerstvu dopravy předávat údaje související se 
zaváděním inteligentních dopravních systémů18a). 
Ministerstvo dopravy zveřejní tyto údaje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Způsob předávání dat 
a jejich zveřejňování stanoví prováděcí právní 
předpis. 

(6) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují 
na dobíjecí stanice používané výlučně pro dobíjení 
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vozidel ozbrojených sil3), vozidel základní složky 
integrovaného záchranného systému10) nebo 
vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských 
služeb4). 

___________________ 

18a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro 
zavedení inteligentních dopravních systémů v 
oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými 
druhy dopravy.“ 

Odůvodnění:   
Na základě zkušeností spojených s realizací dotačního 
programu a dále z důvodu zapojení MD (zastupující ČR) 
v  projektu PSA CEF, který je mj. zaměřen na sběr 
relevantních údajů o dobíjecích stanicích, je MŽP 
přesvědčeno, že je žádoucí, aby problematice evidence 
dobíjecích stanic byl věnován zcela samostatný paragraf 
Zcela se přitom ztotožňujeme s tím, co zaznělo v rámci 
diskuze na PS elektromobilita a totiž, že v případě 
dobíjecích stanic je třeba sledovat do značné míry 
odlišný rozsah a obsah předávaných údajů od čerpacích 
stanic. Důvodem zde je potřeba zajistit 
vlastníkům/provozovatelům elektrických vozidel 
adekvátní uživatelský komfort, pokud jde o přístup 
k informacím o dobíjecích stanicích. Jak je přitom 
uvedeno již výše, snahou je, aby rozsah údajů, které se 
mají shromažďovat a následně zveřejňovat, odpovídal 
rozsahu údajů, jak jej definuje zadání ze strany Evropské 
komise pro výše uvedený projekt PSA CEF.   
Zároveň se tedy navrhují specifické úpravy 
v předávaných údajích a v rozsahu zveřejňovaných 
údajů. Ve vazbě na GDPR se uveřejňuje pouze název 
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obchodní společnosti/jméno fyzické osoby vlastnící 
případně provozující veřejnou dobíjecí stanici (bez 
dalších osobních údajů). 
V případě odst. 2 písm. b) se u každého dobíjecího bodu 
uvádí typ, tj. zda se jedná o běžný dobíjecí bod, nebo 
vysoce výkonný dobíjecí bod. Zároveň pokud je dobíjecí 
bod vybaven různými standardy, uvádí se rovněž i tyto 
jednotlivé standardy konektivity, přičemž s ohledem na 
definici dobíjecího bodu i přes existenci více konektorů 
lze v jednom okamžiku využít pouze jeden z nich (tj. 
nelze nabíjet z těchto 2 různých konektorů 2 
elektromobily současně; v opačném případě by se již 
nejednalo o dobíjecí bod ale dobíjecí stanici). Zároveň 
se vymezují maximální nominální výkony ve vztahu 
k jednotlivým dobíjecím bodům. Současně se dle písm. 
c) vyžaduje uvádět celkový nominální výkon dobíjecí 
stanice, který však může být nižší než součet 
jednotlivých nominálních výkonů dobíjecích bodů 
v rámci dané dobíjecí stanice. 
Zároveň je žádoucí poskytnout elektromobilistům 
přesnější vymezení polohy/umístění dané dobíjecí 
stanice, proto se kromě adresy (je-li přidělena) vyžaduje 
po provozovateli dobíjecí stanice jednoznačně uvádět 
GPS souřadnice (viz odst. 2 písm. d). 
Vzhledem k tomu, že veřejné dobíjecí stanice nemusí být 
vždy dostupné po celých 24 hodin, nově se vyžaduje 
sdělovat ministerstvu a veřejnosti poskytovat údaj i o 
tom, v jakých hodinách lze u dobíjecí stanice 
elektromobil dobíjet (viz odst. 2 písm. f). 
S ohledem na předpokládané on-line využití informací o 
dobíjecích stanicích je rovněž vhodné je identifikovat 
prostřednictvím jednoznačného identifikátoru (viz odst. 2 
písm. g). Pro tyto účely se předpokládá v budoucnu 
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vytvoření jednotného systému identifikačních kódů. Do 
té doby jsou prozatím do evidence zaznamenávány 
identifikátory navržené jednotlivými provozovateli 
dobíjecích stanic. 
Pro uživatele dobíjecích stanic je rovněž klíčová 
informace, co musí učinit pro to, aby dobíjení bylo 
aktivováno (např. zda je nutné použít RFID čip, nebo se 
aktivuje prostřednictvím internetové/mobilní aplikace 
apod.). Za tímto účelem budou provozovatelé veřejně 
přístupných dobíjecích stanic nově poskytovat 
ministerstvu informace o způsobech 
identifikace/autorizace elektromobilistů (viz odst. 2 písm. 
h). Pro uživatele dobíjecích stanic jsou rovněž nezbytné 
informace o tom, jakým způsobem lze za dobíjení na 
dané dobíjecí stanici zaplatit (viz odst. 2 písm. i), a 
rovněž i telefonický kontakt na provozovatele dobíjecí 
stanice pro případ technických problémů (help desk 
linka). Ministerstvo bude následně všechny tyto uvedené 
údajů zveřejňovat.  
V návaznosti na směrnici 2010/40/EU ze dne 7. 
července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních 
dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro 
rozhraní s jinými druhy dopravy, a konkrétně pak 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, 
pokud jde o poskytování multimodálních informačních 
služeb o cestování v celé Unii se dále navrhuje nově 
upravit povinnost předávat Ministerstvu dopravy tzv. 
dynamické údaje, které budou důležité pro 
elektromobilisty, zejména informace o tom, zda je daná 
dobíjecí stanice v provozu a zda je obsazena. 
V současné době se tento systém buduje, resp. vytváří 
se postupně podmínky pro zahrnutí elektromobility do 
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tohoto systému (viz i zmiňovaný projekt PSA CEF). 
Z tohoto důvodu se navrhuje odložit účinnost 
předmětného ustanovení (viz dále připomínka č. 6) tak, 
aby byl dán prostor na úpravu na úrovni prováděcího 
právního předpisu a současně na realizaci takového 
řešení (jak na straně poskytovatelů dat, tak na straně 
příjemce dat a zveřejňujícího subjektu). 
Za oznamování údajů a změn by měl být odpovědný 
provozovatel dobíjecí stanice. Udělovat povinnost 
oběma subjektům, tj. jak vlastníkovi, tak provozovateli 
dobíjecí stanice představuje neúměrnou administrativní 
zátěž. Současně by bylo obtížné identifikovat, které 
údaje překládá vlastník a které provozovatel stanice. 
Aktuálnost údajů o dobíjecí stanici je klíčová pro provoz 
dobíjecí stanice, tedy povinnost se doporučuje uložit 
provozovateli DS. Je na provozovateli, aby si příslušné 
informace opatřil od vlastníka stanice, k užívání jehož 
zařízení získal právní titul, pokud těmito informacemi 
sám nedisponuje. 
Pro účely zajištění jednotného formátu předávání 
požadovaných údajů Ministerstvu průmyslu a obchodu 
by měly být detaily upraveny prováděcím předpisem.  

5. Připomínka k § 11 – čl. I nový novelizační bod č 
63.  

Návrh na úpravu: 
 
Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 63, který zní: 
 „63. § 11 včetně nadpisu zní: 

„§ 11 

Zmocňovací ustanovení 

Akceptováno 
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(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 4, 
§ 4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 5 odst. 7 písm. b) bodu 4 a § 
7 odst. 5. a § 6r odst. 4. 

(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 6r 
odst. 5.“.“ 

Úplné znění ustanovení § 11: 

„§ 11 

Zmocňovací ustanovení 

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 4, 
§ 4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 5 odst. 7 písm. b) bodu 4 a § 
7 odst. 5. a § 6r odst. 4. 

(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení 
§ 6r odst. 5.“. 

Odůvodnění:   
Úprava souvisí s připomínkou č. 4.  

6. Připomínka k článku III. Účinnost  

Návrh na úpravu: 
 
Navrhujeme upravit účinnost takto: 
 „Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho 
vyhlášení s výjimkou ustanovení § 6r odst. 5, který 
nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 

Úplné znění čl. III: 

„Čl. III 

Účinnost 

Akceptováno 
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Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho 
vyhlášení s výjimkou ustanovení § 6r odst. 5, který 
nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.“ 

Odůvodnění:   
Jak je uvedeno výše, v návaznosti na směrnici 
2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro 
zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti 
silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy 
upravuje povinnost a konkrétně pak Nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2017/1926 ze dne 31. 
května 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o 
poskytování multimodálních informačních služeb o 
cestování v celé Unii, se navrhuje předávat Ministerstvu 
dopravy tzv. dynamické údaje, které budou důležité pro 
elektromobilisty, zejména informace o tom, zda je daná 
dobíjecí stanice v provozu apod. V současné době již 
bylo stanoveno, že vnitrostátním přístupovým bodem, 
jehož vytvoření uvedené nařízení v přenesené 
pravomoci vyžaduje, bude Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD). Začlení dynamických dat do již existujícího 
systému spravovaného ŘSD, bude určitý čas trvat. 
Jedná se ovšem o jeden z požadavků Evropské komise 
v rámci zmiňovaného projektu PSA CEF. Z tohoto 
důvodu se navrhuje odložit účinnost předmětného 
ustanovení (viz dále připomínka č. 9) tak, aby byl dán 
prostor na úpravu na úrovni prováděcího právního 
předpisu a současně na realizaci odpovídajícího 
technického řešení (jak na straně poskytovatelů dat, tak 
na straně příjemce dat a zveřejňujícího subjektu). 
Doporučující připomínky: 
12. Čl. I bod 54 - Doporučujeme na začátku doplnit 

chybějící paragrafovou značku, tj. „ V § 9“. 
 

Akceptováno jinak - navrhovaný bod byl z návrhu zcela 
vypuštěn v důsledku nového přeformulování celého § 8 a s tím 
souvisejícího zrušení celého dosavadního § 9. 
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13. Čl. I bod 54 - V nově vkládaném odstavci 14 je 
zapotřebí doplnit chybějící paragrafovou značku v 
písmenu a), tj. „v rozporu s 5 odst. 8 písm. a)". Tuto 
změnu rovněž doporučujeme provést v platném 
znění s vyznačením navrhovaných změn. 

 

Akceptováno jinak - navrhovaný bod byl z návrhu zcela 
vypuštěn v důsledku nového přeformulování celého § 8 a s tím 
souvisejícího zrušení celého dosavadního § 9. 
 

14. § 5 odst. 3 doporučujeme upravit tak, aby bylo na 
čerpacích stanicích umožněno plnění přepravních 
nádrží silničního cisternového vozidla nebo 
cisternového kontejneru pohonnými hmotami, ale 
pouze do určitého objemu nádrže, respektive 
kontejneru. 
 
Odůvodnění: 
Dle navrženého znění bude nově zakázáno na 
čerpacích stanicích plnit přepravní nádrže respektive 
kontejnery pohonnými hmotami. V odůvodnění je 
uvedeno, že tato úprava omezí snahy některých 
subjektů obcházet povinnosti distributora pohonných 
hmot a přispěje k ochraně životního prostředí. 
 
Domníváme se však, že tato úprava bude mít 
negativní dopad zejména na menší stavební 
společnosti či zemědělské podniky, které si na 
čerpacích stanicích plní menší přepravní nádrže, z 
kterých pak tankují pohonné hmoty do svých 
stavebních či zemědělských strojů.  
 
Tyto společnosti tak budou muset plnit přepravní 
nádrže z výdejních míst distributorů pohonných 
hmot, kterých je v ČR pomálu. Společnosti tak 
najezdí více zbytných kilometrů a vyprodukují více 
znečisťujících látek. Alternativně budou společnosti 
objednávat pohonné hmoty přímo od distributorů 
pohonných hmot, kteří jim pohonné hmoty v cisterně 
přivezou a stočí do jimi připravených nádrží. Při 
tomto způsobu však hrozí riziko úniku pohonných 

Akceptováno jinak – navržený text čl. I bodu 10 byl na základě 
podnětu jiných připomínkových míst z předkládané novely 
vypuštěn 
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hmot do půdy, protože většina menších společností, 
na rozdíl od čerpacích stanic, není vybavena 
systémy na záchyt uniklých pohonných hmot. 
Domníváme se tak, že tato úprava může mít 
negativní dopad na životní prostředí. 
 

Jako kompromisní řešení tohoto problému navrhujeme 
možnost čerpání pohonných hmot do přepravních nádrží 
respektive kontejnerů v zákoně ponechat, ale omezit 
objem těchto nádrží na např. 5 m3, tak aby došlo ke 
zmírnění rizika obcházení povinností distributorů 
pohonných hmot. 

Úřad vlády ČR – 
Odbor kompatibility 

Zásadní připomínka 
 
K poznámce pod čarou č. 1: 
Navrhujeme v rámci prováděné novely aktualizovat 
výčet předpisů promítnutých do zákona, a to doplněním 
novely směrnice 98/70/ES provedené směrnicí 
2015/1513, neboť tato je dle srovnávací tabulky 
v systému ISAP v zákoně také promítnuta. Dále 
upozorňujeme, že v prvních dvou směrnicích uváděných 
v poznámce pod čarou č. 1) není uvedený název směrnic 
citován přesně – správně by měl být bez „č.“ před 
číselným označeném předpisu EU.  

Z výše citovaných předpisů EU požadujeme pro účely 
formulace § 1 vyjasnit zejména vztah návrhu k nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674 je 
nelegislativním právním aktem, v němž je uvedeno, že „Komise 
by měla odpovídajícím způsobem doplnit a změnit směrnici 
2014/94, pokud jde o odkazy na evropské normy vypracované 
organizacemi CEN a CENELEC.“. 
Dané nařízení Komise stanovuje technické specifikace pro 
interoperabilitu dobíjecích a plnících stanic. Technické 
specifikace jsou ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2014/94/EU uvedeny v její příloze č. II a tato příloha byla do 
právního řádu České republiky transponována novelou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5P9WB4M)



Stránka 55 (celkem 127) 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
– konkrétně vyhláškou č. 323/2017 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.  
Z těchto důvodů není uvedené nařízení Komise v přenesené 
pravomoci uvedeno v důvodové zprávě mezi právními předpisy 
Evropské unie. 
 
 

K § 10: 
Není zřejmé, který orgán bude odpovědný za projednání 
přestupků podle § 8 odst. 1 písm. g). Doporučujeme 
proto ustanovení doplnit. 

Nad rámec předložené novely - k definici distributora 
pohonných hmot (§ 2 písm. l) zákona): 
Přestože navrhovaná novela rozšiřuje výjimky, tj. zužuje 
negativní dopady právní úpravy, je nutné podotknout, že 
odbor kompatibility dlouhodobě upozorňuje na 
problematické vymezení distributora pohonných hmot. 
Definice distributora pohonných hmot, kterým je až na 
výjimky každá osoba, která prodává nebo je oprávněna 
prodávat pohonné hmoty na území České republiky, je 
z pohledu úpravy volného pohybu služeb příliš široká. 
Je-li povinný subjekt definován takto široce, lze jen těžko 
úpravu, na kterou navazují striktní povinnosti (registrace, 
kauce ve výši 20 mil Kč), v kontextu volného pohybu 
služeb obhájit z hlediska zásad přiměřenosti a 
nezbytnosti. Je proto vhodné uvažovat o zúžení definice 
distributora pohonných hmot např. tak, aby se 
vztahovala pouze na velké objemy dodávek a nemohla 
znemožňovat podnikání malých subjektů.  
Nadto může být platná úprava, která na distributory 
pohonných hmot klade požadavek registrace a kauce, 
hodnocena jako rozporná s čl. 16 odst. 2 písm. b) 

Akceptováno -  text doplněn. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
 
Právní úprava distributora pohonných hmot byla zavedena již 
v roce 2013, a to na základě poslaneckého návrhu novely 
zákona o pohonných hmotách; tento zákon byl vydán ve Sbírce 
zákonů pod č. 234/2014 Sb., 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, 
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nabyl 
účinnosti 1. srpna 2013. Právní úprava distributora pohonných 
hmot byla následně předmětem jednání u Ústavního soudu 
České republiky, který ji shledal jako zákonnou a nezměnil jí. 
Jedná se o právní úpravu, která naplňuje svůj původní cíl, 
tj. eliminuje značné daňové podvody v oblasti distribuce 
pohonných hmot. 
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směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, 
protože tyto povinnosti se blíží novému povolovacímu 
režimu, případně (zejména u výše kauce, a to i v její 
snížené výši) rozporná s pravidly volného pohybu zboží 
(popř. i představovat technický předpis ve smyslu 
směrnice 2015/1535). Je vhodné, aby se předkladatel 
k této věci vyjádřil 

Úřad vlády ČR – 
Kabinet vedoucí 
úřadu vlády (VÚV) 

Bez připomínek  

Úřad vlády ČR –  
Ministr a předseda 
Legislativní rady 
vlády (KML) 

Bez připomínek  

Hospodářská 
komora České 
republiky (HKČR) 

A. Obecné zásadní připomínky k předloženému 
materiálu 
1. Novela vyjímá z povinnosti distribuce některé typy 
obchodů, ke kterým v praxi nutně dochází. Jde například 
o prodej zboží insolvenčním správcem. Dosud tyto 
případy byly, ačkoli jsou postaveny mimo zákon, 
tolerovány, neboť jakákoli jiná cesta (konformní se 
zákonem) buď neexistuje, nebo je extrémně časově a 
finančně nákladná.  
Tím, že zákon některé případy pojmenoval a z distribuce 
vyřadil (aby posílil právní jistotu subjektů), logicky tím 
oslabil právní jistotu v jiných podobných případech nebo 
dokonce tyto případy najisto postavil mimo zákon. 
Jde například o:  

• doprodej zboží ve vlastnictví distributora, který 
přišel o registraci, nebo  

• o prodej zásob pohonných hmot v případě 
prodeje čerpací stanice. 

Navrhujeme proto, aby novela buď všechny případy 
jednorázového prodeje pohonných hmot nadále 

Neakceptováno 
 
Smyslem provedené úpravy zákona není vyjmenovávat 
všechny teoreticky možné případy prodeje pohonných hmot 
(např. při prodeji čerpací stanice se tato zcela jistě bude 
prodávat jako jeden celek), ale zvýšit právní jistotu těm 
případům, které jsou v praxi relativně časté a riziko daňových 
úniků je zde minimální. 
 
(HKČR stanovisko MPO nepřijímá a bude v dalším 
legislativním procesu na své připomínce trvat) 
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ignorovala (včetně navrhované změny v případě prodeje 
zboží insolvenčním správcem) anebo naopak, aby byly 
do § 2 doplněny ještě další body, které budou obsahovat 
i jiné podobné prodeje (viz například námi uvedené 
příklady). 
 
2. Novela zavádí řadu nových pojmů, jiné pojmy 
z textu zákona logicky vyplývají, v obou případech však 
nejsou zákonem jasně definovány. Tím zákon zvyšuje 
právní nejistotu podnikatelských subjektů, které by se jím 
měly řídit.  

• Je definován pojem „výdejní jednotka“, pojem 
„provozovatel výdejní jednotky“ však definován 
není. 

• Nijak není definována velikost „přepravní nádrže“ 
nebo „přepravního kontejneru“.  

Nabízí se otázky: 
a) Je tedy legální na čerpací stanici plnit sudy o objemu 
do 200 litrů nebo jsou považovány za „přepravní 
kontejner“?  
b) A je možno najednou naplnit i více sudů (jejichž 
celkový objem přesahuje objem běžně prodávaného a 
technicky schváleného přepravního kontejneru)? 
Žádáme, aby byly výše uvedené a případně další 
nepopsané definice do zákona zapracovány. Z diskuzí, 
které proběhly od zveřejnění návrhu zákona, zjišťujeme, 
že každý pojem je různými subjekty vnímán jinak. 

Neakceptováno 
 
Výdej pohonných hmot je definován především jako bezúplatné 
přemístění pohonných hmot do palivové nádrže vozidla, není 
zde možné vytvářet jakýkoliv zisk, a tedy není ani důvod, aby 
provoz výdejní jednotky zajišťoval kdokoliv jiný, nežli její majitel 
a zároveň provozovatel dotčených vozidel, oddělování role 
vlastníka a provozovatele výdejního místa je tedy na rozdíl od 
čerpacích stanic nadbytečné.   
 
(HKČR stanovisko MPO nepřijímá a bude v dalším 
legislativním procesu na své připomínce trvat) 

3. Zákon rozlišuje mezi čerpací stanicí (pouze prodej 
nebo prodej a výdej) a výdejní jednotkou (pouze výdej). 
Zcela mimo zákon tak zůstávají v praxi užívaná zařízení 
o objemu nad 5 m3, ze kterých dochází k prodeji. Může 
jít o větší přepravní nádrže, dočasně umístěné mobilní 
nádrže apod. Stávající i navržená nová verze zákona 

Vysvětleno – v rámci novely zákona nedochází s výjimkou 
úpravy § 5a k žádné změně v oblasti režimu prodeje 
pohonných hmot, což znamená, že je jejich prodej je možný 
pouze z čerpací stanice pohonných hmot, distributorem 
pohonných hmot anebo v § 5a definovaných případech. 
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jejich existenci zakazuje nebo přehlíží, ačkoli jsou 
realitou, a to dokonce realitou nezbytnou. 
Když už se zákon rozhodl udělat v definicích „pořádek“, 
měl by pracovat se vším, co na trhu existuje. V opačném 
případě se provozovatelé nebo uživatelé takových 
zařízení dostávají do právní nejistoty. 

B. Zásadní konkrétní připomínky k RIA 
1. Připomínka k RIA, bod 3.2 Dopady na 
podnikatelské subjekty (str. 3) 
Bude-li zachován bod 10 navrhované novely (zákaz 
plněn přepravních nádrží a kontejnerů na čerpací 
stanici), požadujeme doplnit nové dva předposlední 
odstavce tohoto znění: 
„Subjekty, které dosud nakupovaly do svých malých 
cisteren a přepravních kontejnerů zboží určené 
k zásobování stavební techniky, zemědělské 
techniky nebo techniky zimní údržby (rolby), budou 
po účinnosti zákona buď dojíždět s kontejnery do 
skladů pohonných hmot (v některých případech 
půjde o vzdálenost přes 100 kilometrů) nebo budou 
jejich kontejnery zásobovány cisternou 
registrovaného distributora. V obou případech bude 
důsledkem nárůst ceny pohonné hmoty (a tedy 
zvýšení nákladu pro uživatele kontejneru) a zhoršení 
logistiky zásobování subjektů pohonnými hmotami. 
Je třeba rovněž vzít v úvahu, že pokud se vlastník 
kontejneru nebo cisterny rozhodne naplnit si své 
zařízení ve skladu pohonných hmot, zvyšuje tím též 
sekundárně zátěž pro životní prostředí, protože bude 
muset absolvovat až řádově delší cestu, než dosud 
(namísto obvyklých několika kilometrů půjde o 
desítky kilometrů, někdy překročí dovozní 
vzdálenost několika set litrů motorové nafty i 100 
km).“ 

Vysvětleno – bod 10 byl z textu novely vypuštěn 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5P9WB4M)



Stránka 59 (celkem 127) 

Odůvodnění:  
Plnění přepravních nádrží malých cisteren a 
kontejnerových nádrží je dnes běžnou praxí 
provozovanou například stavebními firmami na liniových 
stavbách, zemědělskými podniky s technikou „v poli“, 
provozovateli roleb při úpravách sjezdovek apod. Všem 
takovým subjektům se významně zkomplikuje situace. 
Pokud bude třeba doplnit motorovou naftu, nebude stačit 
dojet na nejbližší čerpací stanici. Bude to znamenat 
objednávku zboží u registrovaného distributora (těch, 
kteří jsou ochotni zásobovat nádrže o objemu pár stovek 
litrů, moc není a nechávají si svou službu náležitě 
zaplatit) nebo (finančně i časově) nákladnou cestu do 
vzdáleného skladu pohonných hmot.  

2. Připomínka k RIA, kapitola 3.3. Přínosy, 
„Varianta 2“ (str. 17) 
Požadujeme upravit druhou půli prvého odstavce takto: 
„…V odůvodněných případech, kdy distributor se 
složenou kaucí působí na trhu minimálně 3 roky, 
objem jím obchodovaných pohonných hmot subjektem 
nedosáhne úrovně nižší než 300 000 litrů kvartálně a 
nepřesáhne 3 000 000 litrů kvartálně a současně při 
zachování všech ostatních podmínek registrace je 
možné dosáhnout snížené výše kauce v hodnotě 10 
milionů Kč. Kauci lze nahradit bankovní zárukou ve 
stejné nominální výši. Cena za vystavení bankovní 
záruky se liší podle vztahů subjektu s relevantní bankou 
a řádově dosahuje úrovně i jednotky stovek tisíc může 
dosáhnout až půl milionu Kč za kalendářní rok. 
Obvykle platí, že čím menší subjekt, tím vyšší 
úroková sazba. Ta se pohybuje v úrovni 0,4% (u 
subjektů největších) až po 3% (u subjektů malých). 
Nejmenším subjektům, nemajícím možnost zajistit 
garanci majetkem v požadované výši (10 nebo 20 
milionů), nejsou banky obvykle ochotny garanci 

Akceptováno 
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poskytnout. Zde lze předpokládat negativní dopad 
na malé a střední podnikatele.“ 
Odůvodnění:  
Možnost požádat o sníženou kauci může pouze subjekt, 
který minimálně 3 roky aktivně působí jako registrovaný 
distributor se složenou základní kaucí ve výši 20 milionů 
Kč (§ 6ib odst. 2 a 3). Jakýkoli subjekt nově vstupující na 
trh musí tedy složit kauci 20 milionů a 3 roky aktivně 
obchodovat, aby mohl o snížení požádat. 
Úroková sazba z poskytované bankovní garance je 
bankami obvykle stanovována na základě 
předpokládané úvěruschopnosti žadatele. Čím menší 
subjekt, tím vyšší garance. U menších distributorů se 
výše bankovní garance pohybuje v úrovni několika 
procent, jsou evidovány případy, kdy subjekt odstoupil 
od záměru složit kauci poté, co po něm banka 
požadovala 4 % ročně při vyšším než 100 % majetkovém 
zajištění garance. I pouhá 2 % ročně znamenají 400.000 
Kč v bankovních poplatcích ročně, tedy nikoli „i 
jednotku“, ale několik stovek tisíc. Je ověřeno, že pokud 
subjekt není schopen zajistit požadovanou výši garance 
majetkem, banky její poskytnutí odmítají. 
3. Připomínka k RIA, kapitola 4 Stanovení pořadí 

variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
(str. 18) 

V části výčtu výhod zvolené varianty 2 požadujeme 
upravit text tohoto bodu: 
„- ne zcela jednoznačné dopady na ochranu životního 
prostředí lze spatřovat v úpravě nakládání s pohonnými 
hmotami na čerpacích stanicích, explicitně zákazu jejich 
plnění na těchto místech do přepravních nádrží 
cisternových automobilů nebo kontejnerů,“. 
Odůvodnění:  
Zákaz plnění přepravních nádrží a kontejnerů na 
čerpacích stanicích vede k nutnosti plnit tato zařízení 

Vysvětleno – bod 10 byl z textu novely vypuštěn a tento text 
byl rovněž vypuštěn z RIA. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5P9WB4M)



Stránka 61 (celkem 127) 

v místě jejich použití, tedy v místě, které není pro 
manipulaci s pohonnými hmotami jakkoli zajištěno. 
Variantně je tímto zákazem vyvolána zbytná doprava 
(přeprava kontejneru k naplnění namísto jednotek na 
desítky nebo jednotku stovek kilometrů). 

C. Zásadní konkrétní připomínky k předloženému 
materiálu 
1. Připomínka k Čl. I., bod 1, § 1 odst. 1 písm. d) 

(str. 1) 
Žádáme text bodu 1 upravit takto:  
„V § 1 odst. 1 písm. d) se za slovo „stanic“ vkládají slova 
„plnících stanovišť a výdejních jednotek“. 
Odůvodnění: 
Současné ani ministerstvem navrhované nové znění 
zákona dosud neupravuje prodej pohonných hmot na 
výdejních lávkách komerčních skladů. Čerpací stanice je 
„omezena“ souslovím „prodává nebo prodává a vydává 
zpravidla do palivové nádrže vozidla“ a nově navrhované 
„výdejní jednotky“ jsou „omezeny“ pouze na výdej nebo 
prodej v rámci skupiny podle zákona o DPH. Pouze 
některé sklady, z jejichž výdejních lávek jsou PHM 
prodávány, jsou současně daňovým skladem, který je 
sledován a kontrolován orgány celní správy. Ostatní 
komerční sklady, z nichž probíhá prodej PHM do 
cisternových návěsů nebo cisternových kontejnerů 
širokému okruhu zákazníků, jsou bez jakékoliv úpravy, 
evidence a kontroly. Navrhuje se tedy zavést pojem 
např. „plnící stanoviště“ a uložit jeho provozovateli 
evidenční a oznamovací povinnosti odpovídající cca 
evidenčním a oznamovacím povinnostem čerpací 
stanice. 

Neakceptováno 
 
Prodej pohonných hmot na plnících stanovištích může provádět 
pouze distributor pohonných hmot, jeho činnost je celním a 
daňovým orgánům podrobně známa z předávaných měsíčních 
hlášení. Návrh novely nyní distributorům ukládá za povinnost 
takto distribuovanou pohonnou hmotu měřit a výsledky měření 
předložit na vyžádání celním orgánům. Není však důvod, aby 
takováto dílčí činnost distributora pohonných hmot byla 
evidována v rámci evidence čerpacích stanic a výdejních míst. 
 
(HKČR stanovisko MPO nepřijímá a bude v dalším 
legislativním procesu na své připomínce trvat)  
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2. Připomínka návrhu novely Čl. I, bod 3 (doplnění 
textu na konci § 2 písm. g) (str. 1) 

Navrhujeme text upravit takto: 
„, 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 
provozovatel vozidla a provozovatel čerpací stanice 
nebo vlastník provozovatel výdejní jednotky jsou 
součástí skupiny podle zákona upravujícího daň z 
přidané hodnoty, a bezúplatné dobíjení elektrického 
vozidla elektřinou nebo bezúplatná výměna jeho 
baterie“. 
Odůvodnění:  
Vlastník vozidla nebo výdejní jednotky nemusí být 
totožný s provozovatelem téhož. Z hlediska záměru 
zákona je však odpovídající osobou právě provozovatel 
(tedy ten, který vozidlo nebo výdejní jednotku aktivně 
užívá), nikoli ten, který ji vlastní (například leasingová 
firma). 

Akceptováno částečně v případě vozidla, neboť jeho 
vlastníkem může být např. leasingová firma. V případě výdejní 
jednotky je oddělování funkce jejího vlastníka provozovatele 
nadbytečné. 

3. Připomínka návrhu novely Čl. I, bod 6 (doplnění 
textu v § 2 písm. l) bod 7) (str. 2) 

Požadujeme text bodu 6 upravit tak, že v nově 
doplňovaném bodu 7 v § 2 písm. l) nově navrhovaný text 
zněl následujícím způsobem: 
„7. prodeje pohonných hmot insolvenčním správcem 
z konkursní podstaty po prohlášení konkursu na 
distributora pohonných hmot,“. 
Odůvodnění:  
Upřesnění, že se může jednat výhradně o majetek 
distributora pohonných hmot – dlužníka, který byl v jeho 

Akceptováno 
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vlastnictví v okamžiku prohlášení konkurzu, nikoliv o 
pohonné hmoty jinak následně získané. Jistě není 
záměrem umožnit insolvenčnímu správci fungovat 
neomezeně jako distributor PHM, aniž by musel např. 
složit kauci. 

4. Připomínky návrhu novely Čl. I, bod 8 (§ 2 písm. 
n) (str. 2) 

Požadujeme upravit text ustanovení upravit takto: 
„n) dobíjecí stanicí jeden samostatný soubor jednoho 
nebo více dobíjecích bodů, které mají jednoho 
vlastníka,“ 
Odůvodnění:  
Cílem je zabránit nesprávnému výkladu pojmu dobíjecí 
stanice. Dobíjecí stanicí se rozumí jedno kompaktní 
zařízení, na kterém může být umístěno více konektorů 
pro dobíjení. Jedná se  
o analogii výdejního stojanu v případě čerpací stanice. 
Dobíjecí stanicí není soubor více těchto zařízení pro 
dobíjení, tj. analog čerpací stanice pohonných hmot. 

Akceptováno jinak – definice dobíjecí stanice byla upravena 
podle připomínek dalších připomínkovým míst. 

5. Připomínka návrhu novely Čl. I, bod 9 (úprava 
a doplnění textu v § 2 písm. r) (str. 2) 

Požadujeme text novelizačního bodu 9 upravit a doplnit 
následujícím způsobem: 
„V § 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a 
doplňují se písmena s) až v), která 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, 
t) plnícím stanovištěm stavba, z níž se pohonná 
hmota, s výjimkou elektřiny, prodává nebo vydává 

Akceptováno částečně  
 
Definice provozovatele dobíjecí stanice doplněna. Pokud jde o 
plnící stanoviště, tak pohonné hmoty na něm může prodávat 
pouze distributor pohonných hmot, který je povinen 
vyžadované údaje o své činnosti dle § 6 ka povinen každý 
měsíc sdělovat orgánům Celní správy České republiky a 
orgánům Finanční správy České republiky, není proto potřeba 
zvláště evidovat jednu z činností distributora pohonných hmot, 
a v té souvislosti ani definovat provozovatele plnícího 
stanoviště. 
Definice provozovatele dobíjecí stanice byla do zákona 
doplněna. 
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do přepravní nádrže silničního cisternového vozidla 
nebo cisternového kontejneru, 
u) provozovatelem plnícího stanoviště osoba, která 
je vlastníkem pohonných hmot skladovaných na 
plnícím stanovišti; pokud vlastník plnícího 
stanoviště neprokáže, kdo je vlastníkem pohonných 
hmot skladovaných na plnícím stanovišti, má se za 
to, že provozovatelem plnícího stanoviště je jeho 
vlastník. 
v) provozovatelem dobíjecí stanice fyzická nebo 
právnická osoba, která zajišťuje její provoz pro účely 
dobíjení elektrických vozidel.“ 
Odůvodnění:  
Současné ani ministerstvem navrhované nové znění 
zákona dosud neupravuje prodej pohonných hmot na 
výdejních lávkách komerčních skladů. Čerpací stanice je 
„omezena“ souslovím „prodává nebo prodává a vydává 
zpravidla do palivové nádrže vozidla“ a nově navrhované 
„výdejní jednotky“ jsou „omezeny“ pouze na výdej nebo 
prodej v rámci skupiny podle zákona o DPH. Pouze 
některé sklady, z jejichž výdejních lávek jsou PHM 
prodávány, jsou současně daňovým skladem, který je 
sledován a kontrolován orgány celní správy. Ostatní 
komerční sklady, z nichž probíhá prodej PHM do 
cisternových návěsů nebo cisternových kontejnerů 
širokému okruhu zákazníků, jsou bez jakékoliv úpravy, 
evidence a kontroly. Navrhuje se tedy zavést pojem 
např. „plnící stanoviště“ a uložit jeho provozovateli 
evidenční a oznamovací povinnosti odpovídající cca 
evidenčním a oznamovacím povinnostem čerpací 
stanice. 
V souvislosti se zavedením nového pojmu „plnící 
stanoviště“ a stanovením povinností jeho provozovateli, 

(HKČR stanovisko MPO nepřijímá a bude v dalším 
legislativním procesu na své připomínce trvat) 
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je třeba definovat, kdo je nositelem těchto povinností, a 
tudíž případně odpovědný za jejich nesplnění.  
Vzhledem k tomu, že provozovatel dobíjecí stanice a její 
vlastník mohou být odlišné osoby, přičemž základní 
práva a povinnosti by měly být zákonem ukládány 
především ve vztahu k provozovateli dobíjecí stanice, 
doporučujeme zavést definici provozovatele dobíjecí 
stanice.  

6. Připomínka k návrhu novely Čl. I, bod 10, § 5 
odst. 3 (str. 2) a straně 8 důvodové zprávy  
Požadujeme, aby se předkladatel v důvodové správě 
vyrovnal s dále uvedenými argumenty, relativizujícími 
přesvědčivost zavádění nové regulace. 
„(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.“. 
Odůvodnění:  
Navrhovaný bod novely je odůvodněn obavami z rizik 
pro životní prostředí při manipulaci s pohonnou hmotou 
na čerpací stanici a okrajově narovnáním 
podnikatelského prostředí. Oba argumenty lze 
považujeme za poněkud nepřesvědčivé, až umělé, může 
se zdát, že je cílem tohoto bodu omezení 
podnikatelského prostředí a drobné konkurence. 
Zároveň zvolená textace bodu (zřejmě nechtěně) působí 
nové komplikace spotřebitelům a zvyšuje jejich náklady 
na nákup pohonných hmot. 
a) „Rizika pro životní prostředí“ 

Vysvětleno – bod 10 byl z textu novely vypuštěn. 
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- V odůvodnění se zakazuje plnění přepravních 
kontejnerů a nádrží pouze na čerpacích stanicích. Na 
výdejnách je jejich plnění naopak (pro spřízněné firmy) 
povoleno. Přitom výdejny a čerpací stanice jsou 
technologicky téměř totožná zařízení, pokud je mezi nimi 
rozdíl, tak právě v zabezpečení vůči životnímu prostředí, 
které je na čerpacích stanicích vyšší. Zákaz plnění na 
jednom (dokonce na tom lépe zabezpečeném) ze dvou 
totožných zařízení je jednak diskriminační a jednak 
poukazuje na uměle vytvořenou konstrukci 
argumentace, kterou předkladatel pro odůvodnění zvolil. 
Určitě stojí za zmínku fakt, že poměr čerpacích stanic a 
výdejních zařízení na trhu je zhruba 1:1. To znamená, že 
zákaz se týká zhruba poloviny všech míst, kde je uložena 
pohonná hmota. 
- Už sám návrh, umožňující z jedné výdejní jednotky 
plnit vlastní přepravní nádrže a kontejner, případně 
nádrže a kontejnery spřízněné osoby, ale zakazující plnit 
podobná zařízení třetích osob dokazuje, že 
argumentace ochranou životního prostředí je 
diskutabilní. 
- V odůvodnění se hovoří o úniku těkavých látek, 
ačkoli kontejnery a přepravní nádrže jsou plněny 
výhradně motorovou naftou, která životní prostředí 
výpary neohrožuje. 
- Nebude-li moci býti přepravní kontejner naplněn na 
čerpací stanici, bude jej nutno plnit buď v místě jeho 
běžného uložení, to však nebude v naprosté většině 
případů jakkoli ošetřeno proti únikům nafty do podloží (= 
riziko). Pokud bude ošetřeno riziko úkapů, jistě nebude 
místo uložení 800 litrového kontejneru odkanalizováno 
do 5000 litrové záchytné jímky (jak je tomu na každé 
čerpací stanici). 
- Alternativou dodávky zboží na místo uložení 
kontejneru je, že kontejner bude k naplnění přepraven 
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do skladu pohonných hmot. Zatímco čerpací stanice 
nejbližší k místu použití kontejneru může být vzdálena 
jednotky kilometrů, vzdálenost do skladu bude 
představovat desítky a mnohdy i více než sto kilometrů. 
Zbytná doprava a její emise jsou pak logickým 
důsledkem navrhovaného zákazu. 
S ohledem na tato fakta se nelze zbavit dojmu, že cílem 
návrhu vůbec není ochrana životního prostředí, a že 
tento argument má za cíl pouze maskovat skutečný 
záměr, kterým je další omezování konkurenčního 
prostředí. 
b) „Narovnání podnikatelského prostředí“ 
Návrh argumentuje tím, že plněním přepravních nádrží a 
kontejnerů dochází na čerpací stanici ke skryté distribuci 
a tím i pokřivení podnikatelského prostředí. Ve 
skutečnosti: 
- způsob prodeje do kontejnerů z čerpací stanice je 
dávno zavedenou a dodnes užívanou praxí. Stejně tak je 
běžnou praxí plnění malých přepravních cisteren na 
čerpacích stanicích, a to všude tam, kde by dovoz ze 
vzdáleného skladu zbytečně zvyšoval náklady a snižoval 
flexibilitu dodávek. Zatímco kontejnery byly na čerpacích 
stanicích plněny „od nepaměti“, se striktně nastavenými 
podmínkami distribuce se v zákoně setkáváme až od 
roku 2013; 
- tvrdé požadavky na distributory byly zavedeny 
s cílem omezit daňové úniky. Dnešní trh s pohonnými 
hmotami zásadními neduhy v podobě daňových úniků 
netrpí. A pokud k nim přeci jen okrajově dochází, není to 
zcela jistě v tom způsobu prodeje, který je navrženo 
zakázat; 
- služba dodávky pohonné hmoty zákazníkovi, který 
si ji koupil do přepravní nádrže nebo kontejneru na 
čerpací stanici, je nabízena poměrně malým množstvím 
subjektů a jsou jí uspokojovány potřeby drobných 
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zákazníků z řad zemědělských, stavebních a 
přepravních firem v okolí čerpací stanice a 
nedisponujících vlastní přepravní kapacitou. Celní 
správa takový způsob dodávky zboží označila při 
schvalování kaucí za legální. Někteří z poskytovatelů 
této služby dokonce investovali na své čerpací stanici do 
nových technických zařízení, určených zejména pro 
plnění přepravních nádrží. 
c) Nově vzniklé komplikace působené spotřebitelům 
Zákazem plnění přepravních nádrží a kontejnerů 
dochází k tomu, že: 
- zákazníci, kteří si dnes plní své kontejnery nebo 
přepravní nádrže na čerpací stanici, budou nuceni plnit 
nádrže na k tomu neurčených a nezabezpečených 
místech (riziko úniku motorové nafty do podloží, riziko 
ohrožení osob) nebo dojíždět pro motorovou naftu 
desítky až stovky kilometrů daleko). To pak povede ke 
zvýšení jejich provozních nákladů. Příkladem mohou být 
přepravní nádrže nebo kontejnery určené k plnění 
zemědělské techniky „v poli“, stavební techniky na 
liniových stavbách nebo k plnění roleb v lyžařských 
střediscích; 
- z možnosti jakéhokoli rozumného nákupu 
motorové nafty jsou vyloučeni subdodavatelé prací (ať již 
na poli nebo na stavbě). Ti obvykle nemají vlastní 
přepravní nádrž nebo kontejner, vlastník takové nádrže 
sice smí naplnit přepravní nádrž ve (vzdáleném) skladě 
nebo ze své výdejní jednotky umístěné poblíž, ale už 
nesmí motorovou naftu nikomu (kromě spřízněných 
osob) prodat. Taková situace povede buď k prodražení 
prací, nebo porušování zákona. Může ale také vést 
k omezení subdodavatelů – subdodavatel bez možnosti 
vlastního zajištění motorové nafty bude předem 
vylučován z výběrového řízení, dopad takového přístupu 
samozřejmě pocítí zejména menší firmy; 
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- díky tomu, že návrh připouští jediný „odůvodněný 
případ“, kdy lze přepravní nádrž na čerpací stanici 
naplnit (údržba a revize nádrží), není například možno 
legálně vrátit zboží 
(= naplnit přepravní nádrž) distributorovi v případě jeho 
smíchání, chybí možnost odčerpání nádrže v případě 
rušení čerpací stanice apod. Nelze také legálně 
přemisťovat zboží mezi čerpacími stanicemi jednoho 
provozovatele. 

7. Připomínka návrhu novely Čl. I, bod 13 (úprava 
textu v § 5 odst. 7 písm. c) (str. 2) 
Požadujeme nahradit text bodu 13 novým textem, který 
zní takto:  
„V § 5 odst. 7 písm. c) se slovo „bezodkladně“ 
zrušuje.“ 
Nebo, nebude-li tento návrh přijat, žádáme doplnit do 
důvodové zprávy k bodu 13 návrhu MPO následující 
text: 
„Bez zbytečného odkladu“ je neurčitý právní pojem 
nicméně na rozdíl od původně uvedeného pojmu 
„bezodkladně“ předjímá možnost určitého odkladu, 
pokud tento odklad není zbytečný. V důsledku 
ochrany před neoprávněným nakládáním 
s pohonnými hmotami na čerpací stanici jsou 
moderní výdejní stojany s elektronickými měřidly 
zpravidla již v tovární úpravě zabezpečeny tak, že 
manipulace s nimi je umožněna pouze odborným 
servisním firmám s odpovídajícími znalostmi a 
speciálním technickým vybavením. V důsledku toho 
je pro vyvolání stavu součtového počítadla 
stanoveného měřidla nutné zabezpečit asistenci 
odborného technika takovéto servisní firmy. 
Nezbytným odkladem tudíž bude např. potřebná 
doba dojezdu servisního technika na ČS 

Akceptováno - důvodová zpráva byla v požadovaném smyslu 
doplněna. 
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odpovídající vzdálenosti a dostupnosti čerpací 
stanice a servisního technika.“    
Odůvodnění:  
Návrh změny je vyvolán aktuálními problémy v aplikační 
praxi, kdy celní orgány vyžadují vyvolání stavu 
součtového počítadla stanoveného měřidla 
„bezodkladně“.  
V důsledku ochrany před neoprávněným nakládáním 
s pohonnými hmotami na čerpací stanici jsou moderní 
výdejní stojany s elektronickými měřidly zpravidla již 
v tovární úpravě zabezpečeny tak, že manipulace s nimi 
je umožněna pouze odborným servisním firmám 
s odpovídajícími znalostmi a speciálním technickým 
vybavením. V důsledku toho je pro vyvolání stavu 
součtového počítadla stanoveného měřidla nutné 
zabezpečit asistenci odborného technika takovéto 
servisní firmy, což si žádá čas na dojezd servisního 
technika na ČS odpovídající vzdálenosti a dostupnosti 
čerpací stanice a servisního technika. 

8. Připomínka k návrhu novely Čl. I, bod 15 § 5 
odst. 8 a 9 (str. 2) 
Požadujeme text bodu 15. Nově navrhované znění 
s vyznačením navrhovaných změn zní takto:  
„(8) Vlastník výdejní jednotky je povinen   
a) zajistit vybavení výdejní jednotky měřícím zařízením 
protečeného objemu pohonných hmot a výdejní 
hadicí, 
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, 

Částečně akceptováno 
 
Povinnosti vlastníka výdejní jednotky byly do návrhu zákona 
doplněny, povinnost distributora pohonných hmot, který 
provozuje plnící stanoviště (a to pro všechny tyto osoby, bez 
výjimky) byla doplněna do § 6ka jako nový odstavec 5. 
 
 
( 
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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. 
(10) Provozovatel plnícího stanoviště, které není 
daňovým skladem podle zákona upravujícího 
podmínky zdaňování minerálních olejů spotřebními 
daněmi, je povinen 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 
provozovatel plnícího stanoviště povinen uchovávat 
po dobu 3 let ode dne prodeje nebo výdeje 
pohonných hmot; vlastník provozovatel plnícího 
stanoviště je dále povinen zajistit, aby na požádání 
orgánů uvedených v § 7 odst. 3 byla evidence 
předložena.“. 
Odůvodnění:  
V odstavci 8 písm. a) se jedná se o upřesnění, co má být 
měřeno. V odstavci 10 se provozovateli nově do zákona 
navrhovaného „plnícího stanoviště“ ukládá povinnost 
shodná s úpravou povinnosti pro provozovatele čerpací 
stanice a vlastníky výdejní jednotky.  

9. Připomínka k návrhu novely Čl. I, bod 17 § 5a 
odst. 1 písm. b) (str. 3) 
Požadujeme buď zrušit ministerstvem navrhovanou 
výjimku z distribuce (bod 4 vládního návrhu k § 2 písm. 

Akceptováno - text upraven tak, aby plně odpovídal textu § 2 
písm. l). 
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l) bod 2 tohoto zákona) pro osobu prodávající 
zkapalněný zemní plyn (preferujeme), nebo v § 5a odst. 
1 a 2 doplnit (zřejmě úpravou § 5a odst. 1 písm. b) a odst. 
2 písm. a)) i osobu prodávající zkapalněný zemní plyn.  
Odůvodnění: 
Doporučujeme posoudit úplnost právní úpravy v oblasti 
zkapalněného zemního plynu. V § 2 písm. l) bod 2 
vládního návrhu je textováno, že osoba prodávající 
zkapalněný zemní plyn není distributorem pohonných 
hmot. V § 5a odst. 1) i odst. 2) zákona však úprava pro 
zkapalněný zemní plyn chybí, z čehož vyplývá, že ho 
distributor pohonných hmot ani provozovatel čerpací 
stanice ani vlastník výdejní jednotky nebudou moci 
nakoupit, aniž by porušili tento zákon/zákaz nákupu. 

10. Připomínka k návrhu novely Čl. I, body 23 – 31, 
§ 6 (str. 4) 
Požadujeme z ustanovení celého § 6 vypustit dobíjecí 
stanice a veškeré údaje vztahující se pouze k jejich 
evidenci. Taková úprava předpokládá jednak úpravu 
stávajících novelizačních bodů, jednak vložení nových 
novelizačních bodů. Jednotlivé novelizační body tedy 
znějí: 
„24. V § 6 nadpis zní „Evidence čerpacích stanic a 
výdejních jednotek“. 
25. V § 6 odstavec 1 zní: 
„(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě 
evidenci čerpacích stanic a výdejních jednotek. 
Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím 
dálkový přístup seznam veřejně přístupných 
čerpacích stanic, který obsahuje údaje uvedené 
v odstavci 2 písm. b, c) a e) až g). Ostatní údaje 
z evidence čerpacích stanic a výdejních jednotek 
jsou neveřejné.“ 

Akceptováno jinak – došlo nikoliv k vytvoření nového 
paragrafu, ale k textovému oddělení evidence čerpacích a 
dobíjecích stanic v rámci § 6 formou samostatných odstavců. 
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26. Vkládá se nový novelizační bod č. 26, který zní: 
„V § 6 odst. 2 se v návětí zrušují slova „a dobíjecích“ 
a v celém ustanovení odst. 2 se zrušují slova „nebo 
dobíjecích“.“ 
Dosavadní body 26 až 61 se přečíslují jako 27 až 62. 
27. V § 6 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „místa 

podnikání“ nahrazují slovem 
„sídla“.  

28. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují 
slova „, zejména systém geografických souřadnic“. 
29. V § 6 odst. 2 písmeno f) zní: 
„f) obchodní značka, pod kterou je provozována 
čerpací stanice,“. 
Bod 30. se zrušuje. Dosavadní body 31 až 62 se 
přečíslují jako 30 až 61. 
30. V § 6 odst. 3 písm. a) a b) se text „e)“ nahrazuje 

textem „f)“. 
31. V § 6 se odstavec 4 zrušuje. Dosavadní odstavec 

5 se označuje jako 4.“ 
32. V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí: 
„(5) 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 
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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, 
e) datum uvedení výdejní jednotky do provozu 

a datum ukončení provozu výdejní 
jednotky. 

(6) Vlastník výdejní jednotky je povinen 
ministerstvu 

a) před uvedením výdejní jednotky do provozu 
oznámit údaje podle odstavce 5 písm. a) až 
d), 

b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení 
výdejní jednotky do provozu nebo 
ukončení jejího provozu a každou změnu 
údaje podle odstavce 5 písm. a) až d).“. 

Odůvodnění: 
S ohledem na specifický a odlišný rozsah údajů 
evidovaných v případě dobíjecích stanic (na rozdíl od 
čerpacích stanic), kdy v případě dobíjecích stanic se 
dále předpokládá detailnější úprava na úrovni 
prováděcího právního předpisu, považujeme za 
vhodnější upravit podmínky pro evidenci dobíjecích 
stanic v rámci samostatného paragrafu (viz připomínka 
č. 6) a v návaznosti na tuto úpravu vypustit dobíjecí 
stanice v rámci tohoto § 6.  
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11. Připomínka k návrhu novely Čl. I, bod 24 § 6 
odst. 1 (str. 4) 
Požadujeme upravit a doplnit text bodu 24 takto:  
„V § 6 odst. 1 větě první, větě druhé a větě poslední se 
za slovo „stanic“ vkládají slova vkládá text „, plnících 
stanovišť a výdejních jednotek“ a ve větě třetí se text 
„písm. c) a e) až g) nahrazuje textem „písm. b), c) a e) 
až h)“.“ 
Odůvodnění:  
Do zákona nově vkládaná úprava „plnícího stanoviště“ si 
žádá doplnění i do § 6 odst. 1, který upravuje Evidenci 
čerpacích a dobíjecích stanic a výdejních jednotek. 

Neakceptováno 
 
Prodej pohonných hmot na plnících stanovištích může provádět 
pouze distributor pohonných hmot, jeho činnost je celním a 
daňových orgánům podrobně známa z předávaných měsíčních 
hlášení. Není proto důvod, aby takováto dílčí činnost 
distributora pohonných hmot byla evidována v rámci evidence 
čerpacích stanic a výdejních míst. 
 
 
(HKČR stanovisko MPO nepřijímá a bude v dalším 
legislativním procesu na své připomínce trvat) 

12. Připomínka k návrhu novely Čl. I, body 28 a 29, 
doplnění stávajícího znění § 6 odst. 2 a 3 (str. 4) 

Požadujeme upravit nově navrhované znění 
s vyznačením navrhovaných změn (včetně změn MPO – 
bod 28 a 29 vládního návrhu) zní: 
„(2) Do evidence čerpacích a dobíjecích stanic a 
plnících stanovišť se zapisují 
a) údaje o vlastníku čerpací nebo dobíjecí stanice nebo 

plnícího stanoviště a údaje o provozovateli čerpací 
nebo dobíjecí stanice nebo plnícího stanoviště, 
není-li zároveň jejím vlastníkem, 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 místa podnikání sídla, u zahraniční 
osoby také adresa pobytu na území České republiky, 

Neakceptováno 
 
Prodej pohonných hmot na plnících stanovištích může provádět 
pouze distributor pohonných hmot, jeho činnost je celním a 
daňových orgánům podrobně známa z předávaných měsíčních 
hlášení. Není proto důvod, aby takováto dílčí činnost 
distributora pohonných hmot byla evidována v rámci evidence 
čerpacích stanic a výdejních míst. 
 
(HKČR stanovisko MPO nepřijímá a bude v dalším 
legislativním procesu na své připomínce trvat) 
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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 čerpací nebo dobíjecí stanice 
nebo plnícího stanoviště, které není daňovým 
skladem podle zákona upravujícího podmínky 
zdaňování minerálních olejů spotřebními daněmi, 

c) adresa čerpací nebo dobíjecí stanice nebo plnícího 
stanoviště nebo, v případě, že to není možné, jiné 
údaje určující polohu čerpací nebo dobíjecí stanice, 
zejména systém geografických souřadnic, 

d) údaj, zda je čerpací nebo dobíjecí stanice nebo plnící 
stanoviště veřejně přístupná nebo nikoliv, 

e) název pohonných hmot podle § 5 odst. 7 písm. a) 
prodávaných na čerpací stanici nebo plnícím 
stanovišti, 

f) obchodní značka, pod kterou je provozována 
čerpací nebo dobíjecí stanice nebo plnící 
stanoviště, 

f) g) počet dobíjecích bodů na dobíjecí stanici, typ 
standardu připojení pro jednotlivé dobíjecí body a 
informace o možnosti používání více dobíjecích 
bodů na dobíjecí stanici souběžně, 

g) h) datum uvedení čerpací nebo dobíjecí stanice nebo 
plnícího stanoviště do provozu a datum ukončení 
provozu čerpací nebo dobíjecí stanice nebo plnícího 
stanoviště. 

(3) Vlastník čerpací stanice nebo plnícího stanoviště je 
povinen ministerstvu 

a) před uvedením čerpací stanice nebo plnícího 
stanoviště do provozu oznámit údaje podle odstavce 
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2 písm. a) až e) f), 
b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení čerpací 

stanice nebo plnícího stanoviště do provozu nebo 
ukončení provozu čerpací stanice nebo plnícího 
stanoviště a každou změnu údaje podle odstavce 2 
písm. a) až e) f).“. 

Ostatní body se přečíslují.  
Odůvodnění:  
Do zákona nově vkládaná úprava „plnícího stanoviště“ si 
žádá doplnění i do § 6 odst. 2 a 3, které upravují rozsah 
údajů zapisovaných do Evidence čerpacích a dobíjecích 
stanic a výdejních jednotek a nově navrhovaných 
plnících stanovišť a povinnosti s tím související. Výjimka 
navrhovaná do odstavce 2 písm. b) pro daňové sklady 
vychází z toho, že daňové sklady jsou povolovány a 
definovány rozhodnutím celního úřadu za splnění 
podmínek stanovených zákonem o spotřebních daních, 
a navíc při významné kontrole těchto orgánů. Další 
povinnost tohoto druhu by tudíž byla duplicitní a 
nadbytečná. 

13. Připomínka k návrhu novely Čl. I, bod 42 § 8 
odst. 1 písm. f) (str. 5) 
Požadujeme upravit novelizační bod ve znění našich 
připomínek (viz C zásadní připomínka č. 10): 
V § 8 odst. 1 písm. f) zní: 
„f) jako vlastník provozovatel dobíjecí stanice v rozporu 

s § 6 odst. 4 písm. a) § 6r odst. 3 písm. a) neoznámí 
před uvedením dobíjecí stanice do provozu údaje do 
evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 2 písm. 
a), b), c), d) nebo f), f) nebo g) § 6r odst. 2 písm. a), 
b), c), d), e nebo g) nebo v rozporu s § 6 odst. 4 
písm. b) § 6r odst. 3 písm. b) neoznámí bez 
zbytečného odkladu uvedení dobíjecí stanice do 

Akceptováno jinak – viz oddělení evidence dobíjecích stanic 
v rámci § 6 do samostatného odstavce a nová formulace § 8. 
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provozu nebo ukončení provozu dobíjecí stanice 
anebo změnu údaje zapisovaného do evidence 
dobíjecích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b), c), d) 
nebo f), f) nebo g)., nebo § 6r odst. 2 písm. a), b), 
c), d), e) nebo g), nebo“, 

Odůvodnění:  
Úprava navazuje na naši další připomínku, kterou se 
odděluje evidence dobíjecích stanic do samostatného 
paragrafu. 

14. Připomínka k návrhu novely Čl. I, bod 47 § 9 
odst. 2 (str. 6) 
Požadujeme doplnit text § 9 odst. 2); nově bod 47 zní (s 
vyznačením změn včetně změn MPO) takto:  
„V § 9 odst. 2 zní: 
„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako 
vlastník čerpací stanice nebo plnícího stanoviště se 
dopustí správního deliktu přestupku tím, že v rozporu 
s § 6 odst. 3 písm. a) neoznámí před uvedením čerpací 
stanice nebo plnícího stanoviště do provozu údaje do 
evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b), 
c), d) nebo e), e) nebo f) nebo v rozporu s § 6 odst. 3 
písm. b) neoznámí bez zbytečného odkladu uvedení 
čerpací stanice nebo plnícího stanoviště do provozu 
nebo ukončení provozu čerpací stanice nebo plnícího 
stanoviště anebo změnu údaje zapisovaného do 
evidence čerpacích stanic a plnících stanovišť podle § 
6 odst. 2 písm. a), b), c), d) nebo e), e) nebo f).“. 
Odůvodnění:  
Do zákona nově vkládaná úprava „plnícího stanoviště“ si 
žádá doplnění i do § 9 odst. 2), které upravuje postih za 
nesplnění povinností v souvislosti s oznamováním údajů 
zapisovaných do Evidence čerpacích a dobíjecích stanic 

Vysvětleno - na základě připomínky MV došlo ke komplexnímu 
přeformulování § 8 a § 9, k němuž byla tato připomínka 
vztažena, byl pro nadbytečnost zrušen 
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a výdejních jednotek a nově navrhovaných plnících 
stanovišť.  

15. Připomínka k návrhu novely Čl. I., bod 53, § 9 
odst. 10 (str. 6) 
Požadujeme upravit novelizační bod ve znění našich 
připomínek (viz C zásadní připomínka č. 10): 
„53. V § 9 odstavec 10 zní: 
„(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako 
vlastník provozovatel dobíjecí stanice dopustí 
přestupku tím, že v rozporu s § 6 odst. 4 písm. a) § 6r 
odst. 3 písm. a) neoznámí před uvedením dobíjecí 
stanice do provozu údaje do evidence dobíjecích stanic 
podle § 6 odst. 2 písm. a), b), c), d) nebo f), f) nebo g) 
nebo v rozporu s § 6 odst. 4 písm. b) § 6r odst. 2 písm. 
a), b), c), d), e) nebo g) nebo v rozporu s § 6r odst. 3 
písm. b) neoznámí bez zbytečného odkladu uvedení 
dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení provozu 
dobíjecí stanice anebo změnu údaje zapisovaného do 
evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b), 
c), d) nebo f),f) nebo g).§ 6r odst. 2 písm. a), b), c), d), 
e) nebo g).“  
Odůvodnění:  
Úprava navazuje na naši další připomínku, kterou se 
odděluje evidence dobíjecích stanic do samostatného 
paragrafu. 

Akceptováno jinak – viz oddělení evidence dobíjecích stanic 
v rámci § 6 do samostatného odstavce, a zcela nová formulace 
§ 8 a zrušení § 9 pro nadbytečnost. 

16. Připomínka k návrhu novely Čl. I, bod 60, § 10 - 
Společná ustanovení o přestupcích (str. 7) 
Požadujeme zachovat následující body, které je v novele 
navrženo vypustit: 
„(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, 
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které 
bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti 
zabránila. 

Vysvětleno –  uvedená ustanovení není možné do zákona č. 
311/2006 Sb. zakotvit, neboť jsou nově se všeobecnou 
platností uvedena v zákoně č.250/2016 Sb. (přestupkový 
zákon). 
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(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se 
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke 
způsobu jeho spáchání a jeho následkům. 
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt 
zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení 
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, 
nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.“ 
Odůvodnění:  
Novela zcela mění celý § 10, který se týká správních 
deliktů, a to s odůvodněním, že došlo k novelizaci 
přestupkového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, bereme na vědomí nutnost 
uvést příslušnou část zákona do souladu s nadřazeným 
zákonem, výše zmíněné body však není nutno 
s poukazem na novelizovaný přestupkový zákon 
vypouštět. Postačí jejich jazyková úprava. K jednotlivým 
bodům konkrétně: 
Ad (1): možnost vyvinění právnické osoby je stále 
umožněna i novelizovaným přestupkovým zákonem (§ 
21), argumentace souladu s přestupkovým zákonem tak 
neobstojí. Ačkoli je prokazování „veškerého úsilí“ v praxi 
obtížné a soudy je vykládáno až absurdně (čerpací 
stanice by si měla kontrolovat každou dodávku pohonné 
hmoty), může v budoucnu dojít k průlomu nahlížení 
soudů na odpovědnost (a ve prospěch) prodejce. 
Ad (2): Považujeme za správné, aby pokuty byly nadále 
udělovány v závislosti na závažnosti přestupku, způsobu 
jeho spáchání a následkům. Nově (a v rozporu s platným 
zákonem) zaváděnou praxi, která upravuje pokuty podle 
výše obratu/zisku firem, považujeme za nesprávnou a 
matoucí. Spotřebitelé se v posuzování důvěryhodnosti 
prodávajícího obvykle orientují právě podle výše pokuty. 
Ad (3): Zrušení tohoto odstavce považujeme za 
nesprávné, protože může trvale udržovat v nejistotě 
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subjekty, které se dopustily přestupku, ale státní správa 
v souvislosti s ním nedokázala do roka zahájit řízení. 
Stejně tak, jako platí termíny pro podnikatelské subjekty, 
musí platit termíny i pro státní správu. Již dnes se 
dostáváme do absurdních situací, kdy je řízení ukončeno 
v neprospěch subjektu, protože o den promeškal 
14denní lhůtu. Přitom v obdobných případech správní 
orgán několik měsíců nekoná, protože nemá žádné 
stanovené lhůty. 

17. Připomínka k návrhu novely Čl. II, Přechodná 
ustanovení (str. 8) 
Požadujeme do Přechodných ustanovení vložit nové 
body 5 a 6, které zní: 
„5. Vlastník plnícího stanoviště, které bylo uvedeno 
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 zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
6. Vlastník plnícího stanoviště, které bylo uvedeno 
do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, je povinen zajistit do 6 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona splnění podmínek 
podle § 5 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 
Odůvodnění:  
Vlastníku plnícího stanoviště, jehož úprava je nově do 
zákona navrhována, jsou zde ukládány stejné povinnosti 
a ve stejných lhůtách jako provozovateli čerpací stanice 
a vlastníku výdejní jednotky v bodech 1 až 4 
Přechodných ustanovení, neboť je žádoucí tuto úpravu 
sjednotit. 

Neakceptováno 
 
Pohonné hmoty na plnícím stanovišti může prodávat pouze 
distributor pohonných hmot, který je povinen vyžadované údaje 
o své činnosti dle § 6 ka povinen každý měsíc sdělovat 
orgánům Celní správy České republiky a orgánům Finanční 
správy České republiky, není proto potřeba zvláště evidovat 
jednu z činností distributora pohonných hmot. Z tohoto důvodu 
proto není rovněž doplněno žádné přechodné ustanovení 
týkající se vlastníků plnících stanovišť. 
 
(HKČR stanovisko MPO nepřijímá a bude v dalším 
legislativním procesu na své připomínce trvat) 
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18. Připomínka k návrhu novely Čl. III, Účinnost 
(str. 8) 
Požadujeme upravit účinnost takto: 
„Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho 
vyhlášení s výjimkou ustanovení § 6r odst. 5, který 
nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.“. 
Odůvodnění:  
Jak je uvedeno výše, v návaznosti na směrnici 
2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro 
zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti 
silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy a 
konkrétně pak Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se 
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/40/EU, pokud jde o poskytování multimodálních 
informačních služeb o cestování v celé Unii, se navrhuje 
povinnost předávat Ministerstvu dopravy tzv. dynamické 
údaje, které budou důležité pro elektromobilisty, 
zejména informace o tom, zda je daná dobíjecí stanice 
v provozu apod. V současné době již bylo stanoveno, že 
vnitrostátním přístupovým bodem, jehož vytvoření 
uvedená legislativa EU vyžaduje, bude Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD). Začlení dynamických dat do již 
existujícího systému spravovaného ŘSD, však bude 
určitý čas trvat. Z tohoto důvodu se navrhuje odložit 
účinnost předmětného ustanovení tak, aby byl dán 
prostor na úpravu na úrovni prováděcího právního 
předpisu a současně na realizaci odpovídajícího 
technického řešení (jak na straně poskytovatelů dat, tak 
na straně příjemce dat a zveřejňujícího subjektu). 

Akceptováno  

C. Zásadní konkrétní připomínky nad rámec 
návrhu 
1. Připomínka k doplnění nového novelizačního 
bodu k § 2 písm. a) 

Vysvětleno - kapalná aditiva není možné zařadit přímo mezi 
pohonné hmoty, neboť samotně nezajistí pohon motorových 
vozidel, je však možné jejich kvalitu kontrolními orgány (ČOI) 
kontrolovat dle jiných právních předpisů, což návrh nově ve 
svém textu zdůrazňuje. Případné zařazení kapalných aditiv 
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Požadujeme upravit znění současně platného 
ustanovení následovně: 
„a) pohonnou hmotou motorový benzin, motorová nafta, 
směsné palivo a alternativní palivo, pokud jsou určeny k 
pohonu motoru vozidla nebo zvláštního vozidla, včetně 
kapalných aditiv, která jsou povinnou látkou 
nezbytnou pro provoz vozidla, která se doplňuje v 
návaznosti na palivo a bez které není provoz vozidla 
legislativně ani technicky možný,“. 
Odůvodnění: 
V souvislosti s novými požadavky technických předpisů 
pro konstrukci vozidel došlo k výrazné změně, kdy 
kapalné aditivum „ADBLUE“ u naftových motorů v praxi 
naplňuje z hlediska užití stejnou úlohu jako palivo a stává 
se látkou nezbytnou pro provoz vozidla. Naplňuje tím 
věcně stejný požadavek na kvalitu pohonných hmot, jako 
např. motorový benzin motorová nafta atd. Zároveň 
rozšíření této definice neumožní zahrnout další provozní 
hmoty, které mají jiný charakter, jako je např. brzdová 
kapalina, motorový olej či jiná aditiva, která jsou pouze 
doporučující, a nikoliv nezbytná pro provoz vozidla. 
Shodný monitoring a pravidla jako platí pro pohonné 
hmoty je naprosto nezbytný požadavek, nestačí zde 
obecná kontrola jako u jiných provozních hmot. 
Nezařazení doplňku definice by potenciálně mohlo 
znamenat ohrožení životního prostředí a činnosti motorů 
vozidel. Požadavky na jakostní složení tohoto produktu 
jsou navíc vysoké a jeho rychle rostoucí spotřeba 
zvyšuje riziko, že na trh budou uváděny produkty, které 
kvalitativní požadavky nesplňují, neboť byly vyrobeny z 
levnějších surovin. 

přímo mezi pohonné hmoty je nemožné i z důvodu dalších 
povinností, které připravovaná legislativa EU (zejména RED II) 
dodavatelům pohonných hmot ukládá (podíl OZE), což by 
dodavatelé kapalných aditiv nemohly v žádném případě splnit. 

2. Připomínka k § 2 písm. l) (definice distributora) 
Požadujeme ustanovení doplnit ve smyslu níže 
uvedeného.  

Vysvětleno  - §49 odst. 10 zákona o spotřebních daních se 
týká osvobození směsí minerálních olejů a bezvodého lihu 
užívané jako palivo pro vybraná vozidla při schválených 
pilotních projektech. Tyto pilotní projekty schvalují MŽP a 
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Distribucí není prodej pohonných hmot jejich 
výrobcem v rámci schválených testovacích projektů 
podle zákona o spotřební dani. 
Odůvodnění:  
Rostoucí požadavky na snižování emisí a zvyšování 
podílu biopaliv v dopravě vedou (a nadále povedou) 
k vývoji nových typů paliv vyráběných z obnovitelných 
zdrojů. Součástí vývoje je i nezbytné testování takových 
paliv. Vyjmutí výrobce takového paliva z povinnosti 
distribuce (tedy zejména z finančně náročného skládání 
kauce) v případě, že jde o schválený testovací projekt, 
tedy projekt podléhající schválení a průběžnému 
monitoringu celní správy, považujeme za bezrizikové. 
Pro definici „Schváleného testovacího projektu“ 
využíváme odkaz na zákon  
o spotřební dani (§ 49 odst. 10), který existenci takových 
projektů předjímá. Výjimka z distribuce se přitom 
vztahuje pouze na výrobce takové pohonné hmoty, nikoli 
na případný návazný prodejní řetězec. 

(současně) MF. Takže MF při schválení určí podmínky pro 
výrobce takového paliva a nakládání s ním. Nicméně podle 
§49 odst. 5 osvobození od daně padá, pokud spotřeba 
nesouvisí s výrobou, zejména je-li použita pro pohon vozidel 
jiných než vybraných. V zákoně není definován pojem 
„vybraná“. Musí tedy jít o okruh stanovený pilotním projektem 
za podmínek určených MF. 
Proto není zjevné, že by se na výrobce/vývoj takového paliva 
vztahoval zákon 311/2006 Sb. a tedy není nutné ho z definice 
distributora vyjímat, či výjimku zavádět, protože zákon platí 
pro vozidla, nebo zvláštní vozidla, viz §2 písm. a), c) resp. d), 
nikoli pro „vybraná“ vozidla. Nemáme informaci, že by shora 
uvedený proces činil v předchozích obdobích, jakékoliv 
problémy.  
 

3. Připomínka k doplnění nového novelizačního 
bodu 4. k § 2 písm. l) bodu 1 
Požadujeme vložit další novelizační bod upravující znění 
daného ustanovení: 
„V § 2 písm. l) bod 1 se za slova „dobíjecí stanice“ 
vkládá text „; to neplatí v případě prodeje pohonných 
hmot do přepravní nádrže silničního cisternového 
vozidla nebo cisternového kontejneru“.“ 
Ostatní body se přečíslují.  
Odůvodnění: 
Pokud jsou nádrže čerpací stanice využívány 
k provádění prodeje ve velkých objemech (plnění 
přepravní nádrže silničního cisternového vozidla nebo 
cisternového kontejneru), má toto jednání shodné znaky 
jako „distribuce pohonných hmot“ a neměla by zde být 

Neakceptováno 
 
Akceptace tohoto bodu by ve svém důsledku znamenala  
zavedení dvojího režimu pro čerpací stanice, neboť by  jejich 
provozovatelé zároveň museli být registrováni jako distributoři 
pohonných hmot. To by ve svém důsledku zcela změnilo 
filosofii zákona č. 311/2006 Sb. a způsobilo výrazné komplikace 
kontrolním orgánům.  
 
(HKČR stanovisko MPO nepřijímá a bude v dalším 
legislativním procesu na své připomínce trvat) 
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uplatňována výjimka pro čerpací stanice, tj. pro 
maloobchodní prodej. Pro úplnost se doplňuje, že toto 
omezení výjimky neohrozí ministerstvem navrhované 
zvýhodnění pro zemědělce a stavby, protože prodej 
PHM ve skupině DPH je podle nové definice považován 
za „výdej“. 
 

4. Připomínka k doplnění nového novelizačního 
bodu 9, § 2 písm. p) a q) 
Požadujeme vložit další novelizační bod upravující znění 
daných ustanovení: 
„9. V § 2 písmena p) a q) znějí: 
„p) běžným dobíjecí stanicí dobíjecím bodem dobíjecí 
stanice dobíjecí bod, který umožňuje přenos elektřiny 
do elektrického vozidla s výkonem 22 kW nebo nižším, s 
výjimkou zařízení o výkonu 3,7 kW nebo nižším, jež jsou 
umístěna v domácnostech nebo jejichž hlavním účelem 
není dobíjet elektrická vozidla a jež nejsou veřejně 
přístupná, 
q) vysoce výkonným dobíjecí stanicí dobíjecím bodem 
dobíjecí bod, který umožňuje přenos elektřiny do 
elektrického vozidla s výkonem vyšším než 22 kW,“. 
Ostatní body se přečíslují.   
Odůvodnění: 
Český překlad směrnice 2014/94/EU není zcela správný. 
V anglickém znění směrnice, které bylo přijato, je 
definován pojem „charging point“, tj. dobíjecí bod, a 
v tomto smyslu se dále ve směrnici s tímto pojmem 
pracuje i ve smyslu rozlišení, zda se jedná o běžný nebo 
vysoce výkonný: 
„(4) ‘normal power recharging point’ means a recharging 
point that allows for a transfer of electricity to an electric 

Akceptováno 
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vehicle with a power less than or equal to 22 kW, 
excluding devices with a power less than or equal to 3,7 
kW, which are installed in private households or the 
primary purpose of which is not recharging electric 
vehicles, and which are not accessible to the public; (5) 
‘high power recharging point’ means a recharging point 
that allows for a transfer of electricity to an electric 
vehicle with a power of more than 22 kW;“. 
Za současné české právní úpravy, kdy se rozlišení, zda 
se jedná o běžné nebo vysoce výkonné zařízení, 
vztahuje k celé dobíjecí stanici a nikoliv k jednotlivému 
bodu, se potýkají provozovatelé dobíjecích stanic s tím, 
jak pro účely povinné evidence podle § 6 identifikovat 
zařízení (dobíjecí stanici) v případě, kdy v rámci jednoho 
kompaktního zařízení jsou umístěny jak konektor pro 
běžné dobíjení, tak konektor pro vysoce výkonné 
dobíjení.   
Považujeme za zásadní uvést českou právní úpravu do 
souladu s evropskou (zejména anglickou verzí textu 
směrnice, s níž jednotlivé členské státy vyslovily souhlas 
a kterou evropské orgány přijaly) a současně jsme 
připraveni ve spolupráci s orgány státní správy (zejména 
stálým zastoupením a Ministerstvem průmyslu a 
obchodu) iniciovat změnu překladu výše uvedené 
směrnice tak, aby byl uveden do souladu se záměrem 
přijaté směrnice.  

5. Připomínka k doplnění nového novelizačního 
bodu 10, § 5 odst. 1 
Požadujeme vložit další novelizační bod doplňující znění 
daného ustanovení, který včetně nové poznámky pod 
čarou (zde pracovně označené jako „x“) zní: 
„Na konec § 5 odst. 1 se včetně poznámky pod čarou 
doplňuje věta: 

Akceptováno jinak - doplněním povinností distributora 
pohonných hmot v § 6ka 
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„Prodej nebo prodej a výdej pohonných hmot, 
s výjimkou elektřiny, je povolen také z plnícího 
stanoviště, které splňuje požadavky stanovené 
zvláštními právními předpisy5) a českou technickou 
normou upravující požadavky na prostory pro 
výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými 
kapalinamix) a je užíváno na základě rozhodnutí nebo 
opatření vyžadovaného stavebním zákonem.“  
x) Například ČSN 65 0201, ČSN 65 0202 a ČSN 65 
0204.“. 
Ostatní body se přečíslují.  
Odůvodnění: 
Současné ani navrhované znění zákona de facto 
neumožňuje prodej pohonných hmot na výdejních 
lávkách. Čerpací stanice je „omezena“ souslovím 
„prodává nebo prodává a vydává zpravidla do palivové 
nádrže vozidla“ a nově navrhované „výdejní jednotky“ 
jsou „omezeny“ pouze na výdej nebo prodej v rámci 
skupiny podle zákona o DPH. Pouze některé sklady, 
z jejichž výdejních lávek jsou PHM prodávány, jsou 
současně daňovým skladem, který je sledován a 
kontrolován orgány celní správy. Ostatní komerční 
sklady, z nichž probíhá prodej PHM do cisternových 
návěsů nebo cisternových kontejnerů širokému okruhu 
zákazníků a ve velkých objemech, jsou bez jakékoliv 
úpravy, evidence a kontroly. Navrhuje se tedy zavést 
pojem např. „plnící stanoviště“, ze kterého bude takový 
prodej umožněn, které ale také bude muset splňovat 
požadavky pro skladování a manipulaci s hořlavými 
kapalinami a požadavky stavebního zákona. 

6. Připomínka k § 6 odst. 5 
Požadujeme text ustanovení vypustit: 
„(5) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na čerpací 
stanice, ve kterých se vydávají pohonné hmoty výlučně 

Vysvětleno – MV, které odpovídá za IZS, nepožaduje zrušení 
tohoto ustanovení. 
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pro pohon vozidel ozbrojených sil3), vozidel základní 
složky integrovaného záchranného systému10) nebo 
vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských 
služeb4).“ 
Odůvodnění:  
S ohledem na vytvoření množiny „výdejních jednotek“ 
postrádá připomínkovaná výjimka smyslu. Ozbrojené 
síly, základní složky IZS nebo vozidla zpravodajských 
služeb buď tankují na veřejných čerpacích stanicích, 
tedy takových, které sami neprovozují, anebo tankují 
z vlastních zásob, ale výhradně ve výdejnách. „Čerpací 
stanice“ (tedy primárně firemní nádrž s vedlejším 
prodejem veřejnosti) provozovaná ozbrojenými silami 
nebo složkou IZS neexistuje. A pokud by přeci 
existovala, není odůvodněné pro ni uplatňovat výjimku. 

7. Připomínka k doplnění nového novelizačního 
bodu k § 6q 
Požadujeme vložit nový novelizační bod následujícího 
znění: 
35. Do § 6q se vkládá nový odstavec 6, který zní: 
„(6) Provozovatel dobíjecí stanice předává 
ministerstvu jednou ročně údaje o množství 
elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v jím 
provozovaných dobíjecích stanicích. Rozsah a 
způsob předávání údajů stanoví prováděcí právní 
předpis.“. 
Dosavadní novelizační body se přečíslují. 
Odůvodnění: 
Cílem je pro statistické účely zajistit od provozovatelů 
dobíjecích stanic informace o celkové spotřebě elektřiny 
pro dobíjení elektrických vozidel na území ČR. 
 

Akceptováno 

8. Připomínka k doplnění nového novelizačního 
bodu, nový § 6r 

Akceptováno jinak - vyčleněním evidence dobíjecích stanic do 
samostatných bodů v rámci § 6a tudíž jejich oddělením od 
evidence čerpacích stanic 
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Požadujeme vložit nový novelizační bod následujícího 
znění: 
„Vkládá se nový § 6r, který včetně nadpisu a 
poznámky pod čarou zní: 
„§ 6r 
Evidence dobíjecích stanic 
 
(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě 
evidenci dobíjecích stanic. Ministerstvo zveřejňuje 
způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam 
veřejně přístupných dobíjecích stanic, který 
obsahuje údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) 1. i) 
nebo 2 i), b) až k). Ostatní údaje z evidence 
dobíjecích stanic jsou neveřejné. 

 
(2) Do evidence dobíjecích stanic se zapisují 
a) údaje o vlastníku dobíjecí stanice a údaje 

o provozovateli dobíjecí stanice, není-li zároveň 
jejím vlastníkem, a to 
1. u právnické osoby: 

i) obchodní firma nebo název, 
ii) sídlo, 
iii) 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: 
i) jméno a příjmení, popřípadě též obchodní 
firma, 
ii) datum narození, 
iii) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 
iv) adresa trvalého pobytu, popřípadě též 
místa podnikání, u zahraniční osoby také 
adresa pobytu na území České republiky, byl-
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li jí pobyt povolen, adresa hlášeného pobytu 
na území České republiky nebo umístění 
organizační složky podniku na území České 
republiky, pokud ji zřizuje, 

b) počet dobíjecích bodů a pro každý dobíjecí bod 
typ, nominální maximální výkon, standard nebo 
standardy, pokud je dobíjecí bod vybaven více 
standardy, 

c) celkový nominální maximální výkon dobíjecí 
stanice, 

d) GPS souřadnice dobíjecí stanice, případně té 
konstrukční části dobíjecí stanice, která je 
vybavena dobíjecími body, 

e) adresa dobíjecí stanice, pokud je přidělena, 
nebo jiný upřesňující popis. 

f) údaj, zda je dobíjecí stanice veřejně přístupná 
nebo nikoliv, v případě veřejně přístupné 
dobíjecí stanice informace o časové 
přístupnosti, 

g) identifikace dobíjecí stanice identifikačním 
kódem, je-li přidělen, 

h) způsoby identifikace nebo autorizace 
provozovatelů elektromobilů za účelem dobíjení 
na dobíjecí stanici, 

i) platební metody dostupné na dobíjecí stanici, 
j) telefonický kontakt na provozovatele dobíjecí 

stanice, 
k) datum uvedení dobíjecí stanice do provozu 

a datum ukončení provozu dobíjecí stanice, byl-
li již její provoz ukončen. 

 
(3) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen 
ministerstvu 
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a) před uvedením dobíjecí stanice do provozu 
oznámit údaje podle odstavce 2, 

b) bez zbytečného odkladu oznámit datum uvedení 
dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení 
provozu dobíjecí stanice a každou změnu údaje 
podle odstavce 2, 

 
(4) Způsob a termíny pro předávání dat podle 
odstavce 2 a 3 a jejich zveřejňování podle odstavce 
1 stanoví prováděcí právní předpis. 
(5) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen 
Ministerstvu dopravy předávat údaje související se 
zaváděním inteligentních dopravních systémů18a). 
Ministerstvo dopravy zveřejní tyto údaje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Rozsah a způsob 
předávání dat a jejich zveřejňování stanoví 
prováděcí právní předpis. 
(6) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na 
dobíjecí stanice používané výlučně pro dobíjení 
vozidel ozbrojených sil3), vozidel základní složky 
integrovaného záchranného systému10) nebo 
vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských 
služeb4). 
___________________ 
18a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro 
zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti 
silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy a 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, 
pokud jde o poskytování multimodálních informačních 
služeb o cestování v celé Unii.“.“ 
Dosavadní novelizační body se přečíslují. 
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Odůvodnění:  
V případě dobíjecích stanic se odlišuje rozsah a obsah 
předávaných údajů od čerpacích stanic. Z tohoto důvodu 
se navrhuje vyjmout evidenci dobíjecích stanic 
z dosavadního § 6 a upravit jej samostatným § 6r. 
Zároveň se navrhují specifické úpravy v předávaných 
údajích a v rozsahu zveřejňovaných údajů. Ve vazbě na 
GDPR se uveřejňuje pouze název obchodní 
společnosti/jméno fyzické osoby vlastnící případně 
provozující veřejnou dobíjecí stanici (bez dalších 
osobních údajů). 
V případě odst. 2 písm. b) se u každého dobíjecího bodu 
uvádí typ, tj. zda se jedná o běžný dobíjecí bod, nebo 
vysoce výkonný dobíjecí bod. Zároveň pokud je dobíjecí 
bod vybaven různými standardy, uvádí se rovněž i tyto 
jednotlivé standardy konektivity, přičemž s ohledem na 
definici dobíjecího bodu i přes existenci více konektorů 
lze v jednom okamžiku využít pouze jeden z nich (tj. 
nelze nabíjet z těchto 2 různých konektorů 2 
elektromobily současně; v opačném případě by se již 
nejednalo o dobíjecí bod ale dobíjecí stanici). Zároveň 
se vymezují maximální nominální výkony ve vztahu 
k jednotlivým dobíjecím bodům. Současně se dle písm. 
c) vyžaduje uvádět celkový nominální výkon dobíjecí 
stanice, který však může být nižší než součet 
jednotlivých nominálních výkonů dobíjecích bodů 
v rámci dané dobíjecí stanice. 
Zároveň je žádoucí poskytnout elektromobilistům 
přesnější vymezení polohy/umístění dané dobíjecí 
stanice, proto se kromě adresy (je-li přidělena) vyžaduje 
po provozovateli dobíjecí stanice jednoznačně uvádět 
GPS souřadnice (viz odst. 2 písm. d). 
Vzhledem k tomu, že veřejné dobíjecí stanice nemusí být 
vždy dostupné po celých 24 hodin, nově se vyžaduje 
sdělovat ministerstvu a veřejnosti poskytovat údaj i o 
tom, v jakých hodinách lze u dobíjecí stanice 
elektromobil dobíjet (viz odst. 2 písm. f). 
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S ohledem na předpokládané on-line využití informací o 
dobíjecích stanicích je rovněž vhodné je identifikovat 
prostřednictvím jednoznačného identifikátoru (viz odst. 2 
písm. g). Pro tyto účely se předpokládá v budoucnu 
vytvoření jednotného systému identifikačních kódů. Do 
té doby jsou prozatím do evidence zaznamenávány 
identifikátory navržené jednotlivými provozovateli 
dobíjecích stanic. 
Pro uživatele dobíjecích stanic je rovněž klíčová 
informace, co musí učinit pro to, aby dobíjení bylo 
aktivováno (např. zda je nutné použít RFID čip, nebo se 
aktivuje prostřednictvím internetové/mobilní aplikace 
apod.). Za tímto účelem budou provozovatelé veřejně 
přístupných dobíjecích stanic nově poskytovat 
ministerstvu informace o způsobech 
identifikace/autorizace elektromobilistů (viz odst. 2 písm. 
h). Pro uživatele dobíjecích stanic jsou rovněž nezbytné 
informace o tom, jakým způsobem lze za dobíjení na 
dané dobíjecí stanici zaplatit (viz odst. 2 písm. i), a 
rovněž i telefonický kontakt na provozovatele dobíjecí 
stanice pro případ technických problémů (help desk 
linka). Ministerstvo bude následně všechny tyto uvedené 
údajů zveřejňovat.  
V návaznosti na směrnici 2010/40/EU ze dne 7. 
července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních 
dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro 
rozhraní s jinými druhy dopravy, a konkrétně pak 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, 
pokud jde o poskytování multimodálních informačních 
služeb o cestování v celé Unii, se dále navrhuje upravit 
povinnost předávat Ministerstvu dopravy tzv. dynamické 
údaje, které budou důležité pro elektromobilisty, 
zejména informace o tom, zda je daná dobíjecí stanice 
v provozu. V současné době se tento systém buduje, 
resp. se vytváří postupně podmínky pro zahrnutí 
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elektromobility do tohoto systému. Z tohoto důvodu se 
navrhuje odložit účinnost předmětného ustanovení (viz 
dále připomínka č. 10) tak, aby byl dán prostor na úpravu 
na úrovni prováděcího právního předpisu a současně na 
realizaci takového řešení (jak na straně poskytovatelů 
dat, tak na straně příjemce dat a zveřejňujícího 
subjektu). 
Za oznamování údajů a změn by měl být odpovědný 
provozovatel dobíjecí stanice. Udělovat povinnost 
oběma subjektům, tj. jak vlastníkovi, tak provozovateli 
dobíjecí stanice představuje neúměrnou administrativní 
zátěž. Současně by bylo obtížné identifikovat, které 
údaje překládá vlastník a které provozovatel stanice. 
Aktuálnost údajů o dobíjecí stanici je klíčová pro provoz 
dobíjecí stanice, tedy povinnost se doporučuje uložit 
provozovateli DS. Je na provozovateli, aby si příslušné 
informace opatřil od vlastníka stanice, k užívání jehož 
zařízení získal právní titul, pokud těmito informacemi 
sám nedisponuje. 
Pro účely zajištění jednotného formátu předávání 
požadovaných údajů Ministerstvu průmyslu a obchodu 
by měly být detaily upraveny prováděcím předpisem.  

9. Připomínka k § 9 odst. 1 písm. d)  
Požadujeme, aby buď byla zavedena povinnost 
viditelného označování čerpacích stanic přiděleným 
evidenčním číslem, anebo byla možná sankce řádově 
snížena, popř. bylo předmětné ustanovení ze zákona 
zcela vypuštěno.  
Odůvodnění:  
Podle § 5a odst. 2 písm. b) je nákup pohonných hmot 
z čerpací stanice nezapsané v registru Ministerstva 
průmyslu zakázán. Pokud si podnikající fyzická nebo 
právnická osoba natankuje pohonnou hmotu na takové 
čerpací stanici, hrozí jí podle zákona pokuta až 20 
milionů Kč. Přitom zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných 

Neakceptováno 
 
Evidenční číslo čerpací stanice slouží pouze pro interní potřebu 
ministerstva, není proto možné s ním nakládat jako s oficiálním 
identifikátorem. Navíc tuto povinnost není možné vztáhnout k § 
9. 
 
(HKČR stanovisko MPO nepřijímá a bude v dalším 
legislativním procesu na své připomínce trvat) 
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hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o 
změně některých souvisejících zákonů, je zákonem 
velmi speciálním, povědomí o jeho existenci (a tím spíše 
o jeho obsahu) mají výhradně osoby v oboru podnikající, 
jen zcela výjimečně subjekty nakupující pohonné hmoty, 
vůči nimž je relativně velmi vysoká sankce namířena. 
Podle našeho názoru je nepřípustné „zaplevelovat“ 
právní řád zákazy (a návaznými postihy) v úzce 
specializovaných zákonech, které veřejnost nečte a 
nikdy číst nebude. 
Druhým důvodem nesmyslnosti tohoto paragrafu je 
skutečnost, že informaci o zaevidování čerpací stanice 
má pouze čerpací stanice sama a spotřebitel ji může 
zjistit (velmi komplikovaně) na webu MPO (pokud vůbec 
zjistí, kdo evidenci vede). Přitom dosavadní opakované 
návrhy, aby čerpací stanice byla viditelně označena 
přiděleným evidenčním číslem (když už s ním 
ministerstvo pracuje) byly odmítnuty. 
Chce-li ministerstvo stanovovat zákazy, musí o nich být 
veřejnost prokazatelně dostatečně informována a musí 
mít možnost si jednoduše ověřit, zdali se zakázané 
činnosti nedopouští. Oba tyto požadavky uvedený 
paragraf (spolu s koncepcí evidence čerpacích stanic) 
nesplňuje, a proto by měl být ze zákona odstraněn. 

10. Připomínka k doplnění nového novelizačního 
bodu, nový § 11 
Požadujeme vložit nový novelizační bod následujícího 
znění: 
„§ 11 včetně nadpisu zní: 
„§ 11 
Zmocňovací ustanovení 
(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 4, § 
4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 5 odst. 7 písm. b) bodu 4, § 6r 
odst. 4, § 6q odst. 6 a § 7 odst. 5. 

Akceptováno 
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(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení 
§ 6r odst. 5.“.“ 
Odůvodnění:  
Úprava navazuje na připomínku č. 5, kterou se zavádí 
povinnost provozovatelů dobíjecích stanic poskytovat 
další údaje Ministerstvu průmyslu a obchodu, a 
připomínku č. 6, kterou se zavádí povinnost předávat 
údaje Ministerstvu dopravy. 

D. Doporučující připomínky 
1. Připomínka k RIA – kapitola 7, poslední 
odstavec (str. 20) 
Doporučujeme text upravit takto: 
„Konzultace s některými profesními svazy a asociacemi 
probíhaly až do samotného konce přípravy textu novely 
zákona. Současně jsou profesní svazy vyzvány 
k předložení připomínek k materiálu v e-KLEP, jakkoli se 
jedná o opominutelná připomínková místa.“ 
Odůvodnění:  
Není pravdou, že konzultace s profesními svazy 
probíhaly až do samotného konce přípravy novely. 
Předchozí verze novely byla poskytnuta odborné 
podnikatelské veřejnosti v únoru 2018, přičemž 
nezahrnutí jejích návrhů nebylo ministerstvem přes 
výzvy nikdy odůvodněno. Verze předložená do vnějšího 
připomínkového řízení navíc obsahuje proti únorové 
verzi zásadní změny, které nebyly konzultovány nikdy. 
 

Vysvětleno – konzultační proces probíhal se všemi dotčenými 
svazy a asociacemi, ve své závěrečné fázi pak byl zaměřen 
pouze na řešení některých specifických problémů souvisejících 
s praxí využívání pohonných hmot ve stavebnictví a 
v zemědělství, proto byly tyto problémy konzultovány se svazy 
a asociacemi z této oblasti. 

2. Připomínka k doplnění nového novelizačního 
bodu k § 5 odst. 7 nové písm. f) 
Dáváme ke zvážení doplnit nové písm. f) tohoto znění:  
„f) zajistit, aby na čerpací stanici, kde je prodáván 
zkapalněný ropný plyn (LPG), byly výdejní stojany 

Vysvětleno – tento zákaz vyplývá přímo z textu zákona, není 
proto důvod jej speciálně zdůrazňovat ještě na stojanech. 
Stejně tak nejsou na stojanech zdůrazňovány ani další důležité 
povinnosti či zákazy jako např. zákaz kouření při tankování 
pohonných hmot. 
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LPG označeny informací „Plnění plynu do mobilních 
tlakových nádob je pod pokutou zakázáno.“ 
Odůvodnění:  
Zákon v § 5 odst. 3 (v platném znění) zakazuje plnit na 
čerpací stanici mobilní tlakové nádoby (typicky jde o 
malé propan-butanové lahve určené v domácnostech na 
topení nebo vaření). Důvodem je vysoké bezpečnostní 
riziko, při plnění lahví na čerpacích stanicích hrozí jejich 
přeplnění a následně (v místě jejich užití) požár nebo 
dokonce exploze. V praxi je tento zákaz čerpacími 
stanicemi překračován, přičemž spotřebitelé nejsou o 
zákazu, o pokutě, která jim za plnění hrozí a ani o rizicích 
plnění lahví na čerpací stanici nijak informováni. 
Vylepením informace dojde k celoplošnému informování 
veřejnosti a v konečném důsledku i k samovolnému 
omezení tohoto rizikového chování. 
V souvislosti s akceptací navržené úpravy je třeba 
příslušným způsobem doplnit i sankční paragrafy na 
konci zákona o pokutu za nevylepení informace o zákazu 
plnění. 

3. Připomínka k obsahu evidence čerpacích 
stanic/výdejních jednotek - § 6 (str. 9) 
Provozovatelé čerpací stanice nebo výdejní jednotky 
mají povinnost oznamovat Ministerstvu průmyslu i 
přehled prodávaných/vydávaných motorových paliv. 
Tyto požadované informace nejsou nijak blíže 
specifikovány. V souvislosti se zavedením nové ČSN 
ISO 16942 se nabízí, aby povinné osoby specifikovaly 
prodávané pohonné hmoty podle normou zavedeného 
značení (B7, E5 apod.).  
Odůvodnění:  
Jakkoli se tento návrh může zdát zvláštní, očekávaný 
rozvoj alternativních paliv a nárůst jejich typů (a 
obchodních názvů) může vést k tomu, že ministerská 
evidence ztratí vypovídací schopnost. Přitom třeba 

Vysvětleno  – jedná se pouze o informaci, zdali se na čerpací 
stanici prodávají klasické pohonné hmoty (benzín, nafta) anebo 
plyn v jakékoliv podobě (LPG,CNG,LNG) či např. vodík. Taková 
informace je známa i vlastníkovi čerpací stanice, případně si ji 
od provozovatele opatří. Přesná specifikace prodávaných 
pohonných hmot pak vyplývá z každoročně předávaných 
hlášení, vztahujících se k prodeji pohonných hmot na čerpací 
stanici. 
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znalost podílu čerpacích stanic majících v sortimentu 
E10 může být z hlediska výkaznictví směrem k evropské 
unii podstatná. 
Doporučujeme proto tuto změnu do zákona zavést. 
Z důvodů snížení zbytečné administrativní zátěže 
doporučujeme pro doplnění ponechat roční přechodné 
období tak, aby mohly čerpací stanice změnu provést 
spolu s hlášením o ročních prodejích (které bude také 
příslušným způsobem upraveno a předvyplněno). 

4. Připomínka k povinným osobám předávajícím 
informace do evidence čerpacích stanic a výdejních 
jednotek - § 6 (str. 9) 
Podle stávajícího stavu jsou povinnými osobami vlastníci 
čerpací stanice/výdejní jednotky. Doporučujeme upravit 
rozsah informací podávaných vlastníkem a doplnit 
rozsah informací podávaných  
Odůvodnění:  
Zatímco vlastník je schopen podat informaci o umístění, 
informace o prodávaných nebo vydávaných palivech (a 
případné změně), informace o značce, pod kterou je 
palivo prodáváno apod.) jsou informace známé 
provozovateli a vlastník o nich vůbec nemusí být 
informován. 

Vysvětleno – o tom, pod jakou obchodní značkou funguje 
čerpací stanice pohonných hmot a zdali se prodávají pouze 
klasické pohonné hmoty (motorová nafta, benzín) či plyn 
v jakékoliv podobě (LPG,LNG,CNG) je zcela jistě informován i 
vlastník čerpací stanice. 

5. Připomínka k prokazování bezdlužnosti podle § 
6h, případně dalších (str. 14) 
Navrhujeme v zákoně zakotvit (stejně, jak je postupně 
aplikováno v daňových zákonech), že informace 
z veřejných registrů si obstarává orgán státní správy 
sám. 

Akceptováno - text návrhu zákona ve smyslu připomínky byl 
doplněn. 

6. Připomínka k § 6i odst. 1) a § 6id 
S přihlédnutím k dílčí pozici některých menších 
podnikatelů v daném odvětví doporučujeme, aby 
předkladatel provedl analýzu dosavadního působení 
nastavené výše kaucí. Na jejím základě by při další 

Vysvětleno – celní a daňové orgány považují výši kaucí tak, 
jak byla stanovena zákonem č. 234/2013 Sb. za vhodně 
zvolenou a jakékoliv její snížení za rizikové vzhledem 
k možnostem daňových úniků. Kauce a jejich výše byly 
v minulosti předmětem rozhodování Ústavního soudu a při jeho 
posouzení obstály.  
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novelizaci zákona potom mohla být zahájena diskuse o 
případné úpravě výše kaucí. 
Odůvodnění:  
Kauce vstoupily v účinnost novelou zákona v listopadu 
2013. Jejich zavedením došlo k přerozdělení trhu a byly 
výrazně potlačeny daňové úniky založené na podvodech 
s DPH. Od doby zavedení kaucí byla přijata řada dalších 
opatření směřujících k prevenci proti daňovým únikům a 
lepší informovanosti kontrolních úřadů o dění na trhu. 
Jde například o „oznamovací povinnost“ nebo „kontrolní 
hlášení“. 
Podstatnou změnou také je, že oproti době, kdy byly 
kauce zaváděny, již není možné, aby s pohonnými 
hmotami obchodoval „čtvrtletní“ plátce DPH, vždy půjde 
o plátce měsíčního. 
Dnes požadovaná kauce významně zatěžuje 
distributory, přitom platí, že čím menší a ekonomicky 
slabší subjekt, tím vyšší náklad (nutnost více než 100 % 
zajištění hodnoty garance a vyšší úroková zátěž). Není 
tak výjimkou, že zatímco velká firma platí za bankovní 
garanci do 100 000 korun ročně, malá může platit i více 
než pětinásobek, tedy přes půl milionu Kč nebo na 
bankovní garanci nedosáhne vůbec.  
S ohledem na již zmíněná nová kontrolní a monitorovací 
opatření a další omezení vstupu na trh, považujeme za 
možné, hodnotu kaucí snížit, a to na polovinu jejich 
původní hodnoty. Podle našich analýz tím nedojde 
k návratu rizikových subjektů na trh, nezvýší se tedy 
riziko daňových podvodů. Naopak, za pozitivní dopad lze 
vnímat snížení úrokového zatížení všech, ale zejména 
menších distributorů. 
Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že při přípravě kaucí 
se původně uvažovalo právě s hodnotou 10 milionů Kč, 
ta pak byla neodůvodněně a bez konzultací v samém 
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konci příprav zákona zvýšena předkladatelem na 
dvojnásobek. Snížením kaucí na polovinu se tak 
dostáváme na úroveň původně propočtenou daňovou 
správou. 
Sama výše kauce však není jediným opatřením, které 
limituje přístup na trh. Kromě jejího složení musí 
distributor projít sítem celní správy, kde se ověřuje jeho 
ekonomická bonita, důvěryhodnost, bezdlužnost apod. 
Již tato kontrola sama o sobě je zárukou, že distribuci 
dnes dělají jen spolehlivé firmy. I proto je riziko plynoucí 
z návrhu snížit kauce na polovinu v podstatě nulové.  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 
(ÚOOÚ) 

Část 8 důvodové zprávy - hodnocení dopadů ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
není dostatečná a je nutné jí dopracovat. Tato 

připomínka je zásadní. 
ODŮVODNĚNÍ: 
Materiál návrhu v čl. 1 bodu 31 navrhuje zakotvit 
„evidenci výdejních jednotek“ do které by se podle § 6 
odst. 2 mělo zapisovat 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.  

Jedná se tedy o nové zpracování osobních údajů ve 
smyslu GDPR (byť podobná evidenční povinnost již 
existuje pro čerpací, dobíjecí stanice a jejich 
provozovatele, v tomto ohledu se jedná o změnu 
zpracování osobních údajů) a jako takové by jej měla 
důvodová zpráva reflektovat. Dále je nadbytečné 
zmiňovat, že úprava je v souladu se zákonem č. 

Akceptováno 
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101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jelikož je to 
zákon, tedy pobírá stejné právní síly jako navrhovaný 
zákon v případě, že by se stal účinným. Nehledě na to, 
že se momentálně ve sněmovně projednává zákon 
zpracování osobních údajů, jakožto prováděcí předpis k 
GDPR (které je však již dnes přímo použitelné), který 
plně nahradí zákon č. 101/2000 Sb. 

K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 
ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: 
Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova 
zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud 
ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický 
účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, 
veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze 
zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty 
pro uchování osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující 
zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba 
jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × 
zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr 
(např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření 
počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových 
položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se 
slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle 
GDPR a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití 
běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do 
každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda 
navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu 
některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a 
kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V 
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popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak 
obecně používané označení dotčeného aspektu 
soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. 
Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí 
návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně 
zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, 
vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či 
má být dosahováno synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje 
nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného 
přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně 
se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být 
zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako 
obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k 
možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost 
vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, 
rovněž formy a periodicita aktualizace a parametry 
specifické pro upravované zpracování osobních údajů. 
Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu 
osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle 
GDPR. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé 
projevy zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i 
pokud navrhované řešení zachovává již právně existující 
zpracování osobních údajů a parametry práva na 
ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují 
změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a 
zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; 
přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; 
není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí 
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záruky a opatření podle GDPR a zákona obsahujícího 
zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 

 
Svaz průmyslu a 
dopravy České 
republiky (SP ČR) Připomínka č. 1: K § 2, písm. a), Vymezení pojmů 

Návrh na změnu: 
V § 2, v bodě a) se na konci věty doplňuje: „včetně 
kapalných aditiv, která jsou povinnou látkou 
nezbytnou pro provoz vozidla, která se doplňuje v 
návaznosti na palivo a bez které není provoz vozidla 
legislativně ani technicky možný,“ 
Úplné znění ustanovení 

§ 2 
 

Vymezení pojmů 
 

V tomto zákoně se rozumí 
 

a) pohonnou hmotou motorový benzin, motorová nafta, 
směsné palivo a alternativní palivo, pokud jsou 
určeny k pohonu motoru vozidla nebo zvláštního 
vozidla, včetně kapalných aditiv, která jsou 
povinnou látkou nezbytnou pro provoz vozidla, 
která se doplňuje v návaznosti na palivo a bez 
které není provoz vozidla legislativně ani 
technicky možný, 

 
Odůvodnění 
V souvislosti s novými požadavky technických předpisů 
pro konstrukci vozidel došlo k výrazné změně, kdy 
kapalné aditivum „ADBLUE“ u naftových motorů v praxi 
naplňuje z hlediska užití stejnou úlohu jako palivo a stává 
se látkou nezbytnou pro provoz vozidla. Naplňuje tím 

Vysvětleno - kapalná aditiva není možné zařadit přímo mezi 
pohonné hmoty, neboť samotně nezajistí pohon motorových 
vozidel, je však možné jejich kvalitu kontrolními orgány (ČOI) 
kontrolovat dle jiných právních předpisů, což návrh nově ve 
svém textu zdůrazňuje. Případné zařazení kapalných aditiv 
přímo mezi pohonné hmoty je nemožné i z důvodu dalších 
povinností, které připravovaná legislativa EU (zejména RED II) 
dodavatelům pohonných hmot ukládá (podíl OZE), což by 
dodavatelé kapalných aditiv nemohly v žádném případě plnit.   
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věcně stejný požadavek na kvalitu pohonných hmot, jako 
např. motorový benzin motorová nafta atd. Zároveň 
rozšíření této definice neumožní zahrnout další provozní 
hmoty, které mají jiný charakter, jako je např. brzdová 
kapalina, motorový olej či jiná aditiva, která jsou pouze 
doporučující a nikoliv nezbytná pro provoz vozidla. 
Shodný monitoring a pravidla jako platí pro pohonné 
hmoty je naprosto nezbytný požadavek, nestačí zde 
obecná kontrola jako u jiných provozních hmot. 
Nezařazení doplňku definice by potenciálně mohlo 
znamenat ohrožení životního prostředí a činnosti motorů 
vozidel. Požadavky na jakostní složení tohoto produktu 
jsou navíc vysoké a jeho rychle rostoucí spotřeba 
zvyšuje riziko, že na trh budou uváděny produkty, které 
kvalitativní požadavky nesplňují, neboť byly vyrobeny 
z levnějších surovin. 
 

Připomínka č. 2: K § 2, písm. n) – čl. I novelizační bod 
č. 8 

Návrh na změnu: 
Navrhujeme upravit novelizační bod č. 8 takto: 
„8. V § 2 se v písmeni n) slovo „jeden“ nahrazuje 
slovy „samostatný soubor jednoho“. 
Úplné znění ustanovení 
„n) dobíjecí stanicí jeden samostatný soubor jednoho 
nebo více dobíjecích bodů“. 
 
Odůvodnění 
Cílem je zabránit nesprávnému výkladu pojmu dobíjecí 
stanice. Dobíjecí stanicí se rozumí jedno kompaktní 
zařízení, na kterém může být umístěno více konektorů 
pro dobíjení. Jedná se o analogii výdejního stojanu 

Akceptováno 
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v případě čerpací stanice. Dobíjecí stanicí není soubor 
více těchto zařízení pro dobíjení, tj. analog čerpací 
stanice pohonných hmot. 
 

Připomínka č. 3: K § 2, písm. p) a q) – čl. I novelizační 
bod č. 9 

Návrh na změnu: 
Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 9, který zní: 
„9. V § 2 písmena p) a q) znějí: 
„p) běžným dobíjecím bodem dobíjecí bod, který 
umožňuje přenos elektřiny do elektrického vozidla s 
výkonem 22 kW nebo nižším, s výjimkou zařízení o 
výkonu 3,7 kW nebo nižším, jež jsou umístěna v 
domácnostech nebo jejichž hlavním účelem není 
dobíjet elektrická vozidla a jež nejsou veřejně 
přístupná, 
q) vysoce výkonným dobíjecím bodem dobíjecí bod, 
který umožňuje přenos elektřiny do elektrického 
vozidla s výkonem vyšším než 22 kW,“. 
Dosavadní novelizační body 9 až 60 se přečíslují jako 10 
až 61.“ 
Úplné znění ustanovení 
"p) běžnou dobíjecí stanicí běžným dobíjecím bodem 
dobíjecí stanice bod, která který umožňuje přenos 
elektřiny do elektrického vozidla s výkonem 22 kW nebo 
nižším, s výjimkou zařízení o výkonu 3,7 kW nebo 
nižším, jež jsou umístěna v domácnostech nebo jejichž 
hlavním účelem není dobíjet elektrická vozidla a jež 
nejsou veřejně přístupná, 
q) vysoce výkonnou dobíjecí stanicí výkonným 
dobíjecím bodem dobíjecí stanice bod, která který 
umožňuje přenos elektřiny do elektrického vozidla s 

Akceptováno 
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výkonem vyšším než 22 kW, 
Odůvodnění 
Český překlad směrnice 2014/94/EU není zcela správný. 
V anglickém znění směrnice, které bylo přijato, je 
definován pojem „charging point“, tj. dobíjecí bod, a 
v tomto smyslu se dále ve směrnici s tímto pojmem 
pracuje i ve smyslu rozlišení, zda se jedná o běžný nebo 
vysoce výkonný: 
„(4) ‘normal power recharging point’ means a recharging 
point that allows for a transfer of electricity to an electric 
vehicle with a power less than or equal to 22 kW, 
excluding devices with a power less than or equal to 3,7 
kW, which are installed in private households or the 
primary purpose of which is not recharging electric 
vehicles, and which are not accessible to the public; (5) 
‘high power recharging point’ means a recharging point 
that allows for a transfer of electricity to an electric 
vehicle with a power of more than 22 kW;“. 
Za současné české právní úpravy, kdy se rozlišení, zda 
se jedná o běžné nebo vysoce výkonné zařízení, 
vztahuje k celé dobíjecí stanici a nikoliv k jednotlivému 
bodu, se potýkají provozovatelé dobíjecích stanic s tím, 
jak pro účely povinné evidence podle § 6 identifikovat 
zařízení (dobíjecí stanici) v případě, kdy v rámci jednoho 
kompaktního zařízení jsou umístěny jak konektor pro 
běžné dobíjení, tak konektor pro vysoce výkonné 
dobíjení.   
Považujeme za zásadní uvést českou právní úpravu do 
souladu s evropskou (zejména anglickou verzí textu 
směrnice, s níž jednotlivé členské státy vyslovily souhlas 
a kterou evropské orgány přijaly) a současně jsme 
připraveni ve spolupráci s orgány státní správy (zejména 
stálým zastoupením a Ministerstvem průmyslu a 
obchodu) iniciovat změnu překladu výše uvedené 
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směrnice tak, aby byl uveden do souladu se záměrem 
přijaté směrnice.  
 

Připomínka č. 4: K § 2, písm. t) – čl. I novelizační bod č. 
10 

Návrh na změnu: 
Navrhujeme rozšířit novelizační bod č. 10 (původně 9) o 
nové písmeno t), které zní „t) provozovatelem dobíjecí 
stanice fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje 
její provoz pro účely dobíjení elektrických vozidel“. 
Novelizační bod č. 10 tedy zní: 
„10. V § 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí: 
„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,  
t) provozovatelem dobíjecí stanice fyzická nebo 
právnická osoba, která zajišťuje její provoz pro účely 
dobíjení elektrických vozidel.“ 
Úplné znění ustanovení 
„r) veřejně přístupnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice na 

dodávku elektřiny, jejíž provozovatel uživatelům 
z Evropské unie poskytuje nediskriminační přístup, 
přičemž nediskriminační přístup může zahrnovat 
různé podmínky ověření, použití a platby; veřejně 
přístupnou dobíjecí stanicí není dobíjecí stanice, 
kterou 
1. výrobce vozidel1d) provozuje výhradně pro účely 

dobíjení elektrických vozidel své vlastní výroby 
nebo 

Akceptováno- definice provozovatele dobíjecích stanic byla do 
zákona nově zavedena. 
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2. využívá provozovatel dobíjecí stanice nebo jím 
ovládaná osoba nebo osoba ovládající tohoto 
provozovatele dobíjecí stanice výhradně za 
účelem dobíjení elektrických vozidel, která 
používá některá z uvedených osob pro svou 
potřebu nebo pro účely svého podnikání nebo pro 
potřebu svých zaměstnanců, přičemž předmětem 
podnikání v takovém případě nesmí být 
poskytování služby dobíjení elektrického vozidla 
prostřednictvím této dobíjecí stanice nebo 

3. provozuje prodejce vozidel pro dobíjení 
elektrických vozidel pro účely jejich prodeje a která 
není přístupná veřejnosti nebo 

4. provozuje provozovatel autoservisu pro dobíjení 
zde servisovaných vozidel a která není přístupná 
veřejnosti., 

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, 

t) provozovatelem dobíjecí stanice fyzická nebo 
právnická osoba, která zajišťuje její provoz pro 
účely dobíjení elektrických vozidel.“ 

Odůvodnění 
Vzhledem k tomu, že provozovatel dobíjecí stanice a její 
vlastník mohou být odlišné osoby, přičemž základní 
práva a povinnosti by měly být zákonem ukládány 
především ve vztahu k provozovateli dobíjecí stanice, 
doporučujeme zavést definici provozovatele dobíjecí 
stanice. 
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Připomínka č. 5: K § 6 – čl. I novelizační body č. 24 až 
32 

Návrh na změnu: 
V návaznosti na připomínku č. 7 navrhujeme 
z ustanovení celého § 6 vypustit dobíjecí stanice a 
veškeré údaje vztahující se pouze k jejich evidenci. 
Taková úprava předpokládá jednak úpravu stávajících 
novelizačních bodů, jednak vložení nových 
novelizačních bodů. Jednotlivé novelizační body tedy 
znějí (v závorce uvedeny kurzívou pro informaci čísla 
bodů dle číslování v novele předložené do MPŘ, není 
však součástí textu navrhovaného do vlastní novely): 
„24. (původně 23)  V § 6 nadpis zní „Evidence 
čerpacích stanic a výdejních jednotek“. 
25. (původně 24)  V § 6 odstavec 1 zní: 

„(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě 
evidenci čerpacích stanic a výdejních jednotek. 
Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím 
dálkový přístup seznam veřejně přístupných 
čerpacích stanic, který obsahuje údaje uvedené 
v odstavci 2 písm. b, c) a e) až g). Ostatní údaje 
z evidence čerpacích stanic a výdejních jednotek 
jsou neveřejné.“ 

26. (nový bod) Vkládá se nový novelizační bod č. 26, 
který zní: 

 „V § 6 odst. 2 se v návětí zrušují slova 
„a dobíjecích“ a v celém ustanovení 
odst. 2 se zrušují slova „nebo 
dobíjecích“.“ 

 Dosavadní body 26 až 61 se 
přečíslují jako 27 až 62. 

Akceptováno jinak  - § 6 byl rozdělen na 3 samostatné části 
obsahující požadavky na evidenci čerpacích stanic, dobíjecích 
stanic a výdejních jednotek. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5P9WB4M)



Stránka 110 (celkem 127) 

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

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

29. (původně 27)  V § 6 odst. 2 písmeno f) zní: 
„f) obchodní značka, pod kterou je provozována 
čerpací stanice,“. 

Bod 30. (původně 28) se zrušuje. Dosavadní body 31 až 
62 se přečíslují jako 30 až 61. 
30. (původně 29)  V § 6 odst. 3 písm. a) a b) se text „e)“ 

nahrazuje textem „f)“. 
31. (původně 30) V § 6 se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 5 se označuje 
jako 4.“ 

32. (původně 31)  V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které 
znějí: 

„(5) 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 
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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, 
e) datum uvedení výdejní jednotky do provozu a 

datum ukončení provozu výdejní jednotky. 
(6) Vlastník výdejní jednotky je povinen 

ministerstvu 
a) před uvedením výdejní jednotky do provozu 

oznámit údaje podle odstavce 5 písm. a) až d), 
b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení 

výdejní jednotky do provozu nebo ukončení 
jejího provozu a každou změnu údaje podle 
odstavce 5 písm. a) až d).“. 

Úplné znění ustanovení  
§ 6 

Evidence čerpacích a dobíjecích stanic a výdejních 
jednotek 

(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě 
evidenci čerpacích a dobíjecích stanic a výdejních 
jednotek. Evidence čerpacích a dobíjecích stanic a 
výdejních jednotek je vedena v elektronické podobě. 
Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový 
přístup seznam veřejně přístupných čerpacích a veřejně 
přístupných dobíjecích stanic, který obsahuje údaje 
uvedené v odstavci 2 písm. c) a e) až g) písm. b), c) a 
e) až h). Ostatní údaje z evidence čerpacích 
a dobíjecích stanic a výdejních jednotek jsou 
neveřejné. 

(2) Do evidence čerpacích a dobíjecích stanic se 
zapisují 
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a) údaje o vlastníku čerpací nebo dobíjecí stanice 
a údaje o provozovateli čerpací nebo dobíjecí 
stanice, není-li zároveň jejím vlastníkem, 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 místa podnikání 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 čerpací nebo dobíjecí stanice, 
c) adresa čerpací nebo dobíjecí stanice nebo, v případě, 

že to není možné, jiné údaje určující polohu čerpací 
nebo dobíjecí stanice, zejména systém 
geografických souřadnic, 

d) údaj, zda je čerpací nebo dobíjecí stanice veřejně 
přístupná nebo nikoliv, 

e) název pohonných hmot podle § 5 odst. 7 písm. a) 
prodávaných na čerpací stanici, 

f) obchodní značka, pod kterou je provozována 
čerpací nebo dobíjecí stanice, 

f) g) počet dobíjecích bodů na dobíjecí stanici, typ 
standardu připojení pro jednotlivé dobíjecí body 
a informace o možnosti používání více 
dobíjecích bodů na dobíjecí stanici souběžně, 

g) h) g) datum uvedení čerpací nebo dobíjecí stanice do 
provozu a datum ukončení provozu čerpací nebo 
dobíjecí stanice. 

(3) Vlastník čerpací stanice je povinen 
ministerstvu 
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a) před uvedením čerpací stanice do provozu oznámit 
údaje podle odstavce 2 písm. a) až e) f), 

b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení čerpací 
stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací 
stanice a každou změnu údaje podle odstavce 2 
písm. a) až e) f). 

(4) Vlastník dobíjecí stanice je povinen 
ministerstvu 
a) před uvedením dobíjecí stanice do provozu oznámit 

údaje podle odstavce 2 písm. a) až d) a f), f) a g), 
b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení dobíjecí 

stanice do provozu nebo ukončení provozu dobíjecí 
stanice a každou změnu údaje podle odstavce 2 
písm. a) až d) a f), f) a g). 

(54) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na 
čerpací stanice, ve kterých se vydávají pohonné hmoty 
výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil3), vozidel 
základní složky integrovaného záchranného systému10) 
nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských 
služeb4). 

(65) 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 
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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, 
e) datum uvedení výdejní jednotky do provozu a 

datum ukončení provozu výdejní jednotky. 
(76) 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). 

Odůvodnění 
S ohledem na specifický a odlišný rozsah údajů 
evidovaných v případě dobíjecích stanic (na rozdíl od 
čerpacích stanic), kdy v případě dobíjecích stanic se 
dále předpokládá detailnější úprava na úrovni 
prováděcího právního předpisu, považujeme za 
vhodnější upravit podmínky pro evidenci dobíjecích 
stanic v rámci samostatného paragrafu (viz připomínka 
č. 6) a v návaznosti na tuto úpravu vypustit dobíjecí 
stanice v rámci tohoto § 6. 
 

Připomínka č. 6: K § 6q – čl. I nový novelizační bod č. 
35 

Návrh na změnu: 
Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 35, který zní: 
„35. Do § 6q se vkládá nový odstavec 6, který zní: 

Akceptováno 
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„(6) Provozovatel dobíjecí stanice předává ministerstvu 
jednou ročně údaje o množství elektřiny spotřebované 
pro dobíjení vozidel v jím provozovaných dobíjecích 
stanicích. Rozsah a způsob předávání údajů stanoví 
prováděcí právní předpis.“. 
Dosavadní novelizační body 35 až 61 se přečíslují jako 
36 až 62.“ 
Úplné znění ustanovení 
„(6) Provozovatel dobíjecí stanice předává 
ministerstvu jednou ročně údaje o množství 
elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v jím 
provozovaných dobíjecích stanicích. Rozsah a 
způsob předávání údajů stanoví prováděcí právní 
předpis.“ 
Odůvodnění 
Cílem je pro statistické účely zajistit od provozovatelů 
dobíjecích stanic informace o celkové spotřebě elektřiny 
pro dobíjení elektrických vozidel na území ČR. 
 

Připomínka č. 7: K evidenci dobíjecích stanic – nový § 
6r – čl. I, nový novelizační bod č. 36 

Návrh na změnu: 
Navrhujeme vložit nový § 6r o evidenci dobíjecích stanic 
jako novelizační bod č. 36, který zní: 
„36. Vkládá se nový § 6r, který včetně nadpisu a 
poznámky pod čarou zní: 

„§ 6r 
Evidence dobíjecích stanic 

(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě 
evidenci dobíjecích stanic. Ministerstvo zveřejňuje 
způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam veřejně 

Akceptováno jinak - vyčlenění evidence dobíjecích stanic do 
samostatných odstavců v rámci § 6. 
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přístupných dobíjecích stanic, který obsahuje údaje 
uvedené v odstavci 2 písm. a) 1. i) nebo 2 i), b) až k). 
Ostatní údaje z evidence dobíjecích stanic jsou 
neveřejné. 

(2) Do evidence dobíjecích stanic se zapisují 
a) údaje o vlastníku dobíjecí stanice a údaje 

o provozovateli dobíjecí stanice, není-li zároveň 
jejím vlastníkem, a to 
1. u právnické osoby: 

i) obchodní firma nebo název, 
ii) sídlo, 
iii) 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: 
i) jméno a příjmení, popřípadě též obchodní firma, 
ii) datum narození, 
iii) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 
iv) adresa trvalého pobytu, popřípadě též místa 
podnikání, 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) počet dobíjecích bodů a pro každý dobíjecí bod typ, 
nominální maximální výkon, standard nebo 
standardy, pokud je dobíjecí bod vybaven více 
standardy, 

c) celkový nominální maximální výkon dobíjecí stanice, 
d) GPS souřadnice dobíjecí stanice, případně té 

konstrukční části dobíjecí stanice, která je vybavena 
dobíjecími body, 
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e) adresa dobíjecí stanice, pokud je přidělena, nebo 
jiný upřesňující popis. 

f) údaj, zda je dobíjecí stanice veřejně přístupná nebo 
nikoliv, v případě veřejně přístupné dobíjecí stanice 
informace o časové přístupnosti, 

g) identifikace dobíjecí stanice identifikačním kódem, 
je-li přidělen, 

h) způsoby identifikace nebo autorizace provozovatelů 
elektromobilů za účelem dobíjení na dobíjecí stanici, 

i) platební metody dostupné na dobíjecí stanici, 
j) telefonický kontakt na provozovatele dobíjecí 

stanice, 
k) datum uvedení dobíjecí stanice do provozu a datum 

ukončení provozu dobíjecí stanice, byl-li již její 
provoz ukončen. 

(3) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen 
ministerstvu 
a) před uvedením dobíjecí stanice do provozu oznámit 

údaje podle odstavce 2, 
b) bez zbytečného odkladu oznámit datum uvedení 

dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení provozu 
dobíjecí stanice a každou změnu údaje podle 
odstavce 2, 

(4) Způsob a termíny pro předávání dat podle 
odstavce 2 a 3 a jejich zveřejňování podle odstavce 1 
stanoví prováděcí právní předpis. 

(5) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen 
Ministerstvu dopravy předávat údaje související se 
zaváděním inteligentních dopravních systémů18a). 
Ministerstvo dopravy zveřejní tyto údaje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Rozsah a způsob 
předávání dat a jejich zveřejňování stanoví prováděcí 
právní předpis. 
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(6) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na 
dobíjecí stanice používané výlučně pro dobíjení vozidel 
ozbrojených sil3), vozidel základní složky integrovaného 
záchranného systému10) nebo vozidel určených k plnění 
úkolů zpravodajských služeb4). 
___________________ 
18a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro 
zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti 
silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy a 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, 
pokud jde o poskytování multimodálních informačních 
služeb o cestování v celé Unii.“ 

Dosavadní novelizační body 36 až 62 se přečíslují jako 
37 až 63.“ 
Úplné znění ustanovení 

„§ 6r 
Evidence dobíjecích stanic 

(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě 
evidenci dobíjecích stanic. Ministerstvo zveřejňuje 
způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam 
veřejně přístupných dobíjecích stanic, který 
obsahuje údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) 1. i) 
nebo 2 i), b) až k). Ostatní údaje z evidence 
dobíjecích stanic jsou neveřejné. 

(2) Do evidence dobíjecích stanic se zapisují 
a)  údaje o vlastníku dobíjecí stanice a údaje 

o provozovateli dobíjecí stanice, není-li zároveň 
jejím vlastníkem, a to 
1. u právnické osoby: 

i) obchodní firma nebo název, 
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ii) sídlo, 
iii) 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: 
i) jméno a příjmení, popřípadě též obchodní 
firma, 
ii) datum narození, 
iii) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 
iv) adresa trvalého pobytu, popřípadě též místa 
podnikání, 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)  počet dobíjecích bodů a pro každý dobíjecí bod 
typ, nominální maximální výkon, standard nebo 
standardy, pokud je dobíjecí bod vybaven více 
standardy, 

c)  celkový nominální maximální výkon dobíjecí 
stanice, 

d)  GPS souřadnice dobíjecí stanice, případně té 
konstrukční části dobíjecí stanice, která je 
vybavena dobíjecími body, 

e)  adresa dobíjecí stanice, pokud je přidělena, nebo 
jiný upřesňující popis. 

f)  údaj, zda je dobíjecí stanice veřejně přístupná 
nebo nikoliv, v případě veřejně přístupné 
dobíjecí stanice informace o časové 
přístupnosti, 

g)  identifikace dobíjecí stanice identifikačním 
kódem, je-li přidělen, 
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h)  způsoby identifikace nebo autorizace 
provozovatelů elektromobilů za účelem dobíjení 
na dobíjecí stanici, 

i)  platební metody dostupné na dobíjecí stanici, 
j)  telefonický kontakt na provozovatele dobíjecí 

stanice, 
k)  datum uvedení dobíjecí stanice do provozu 

a datum ukončení provozu dobíjecí stanice, byl-
li již její provoz ukončen. 

(3) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen 
ministerstvu 
a)  před uvedením dobíjecí stanice do provozu 

oznámit údaje podle odstavce 2, 
b)  bez zbytečného odkladu oznámit datum uvedení 

dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení 
provozu dobíjecí stanice a každou změnu údaje 
podle odstavce 2. 

(4) Způsob předávání dat podle odstavců 2 a 3 
a jejich zveřejňování podle odstavce 1 stanoví 
prováděcí právní předpis. 

(5) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen 
Ministerstvu dopravy předávat údaje související se 
zaváděním inteligentních dopravních systémů18a). 
Ministerstvo dopravy zveřejní tyto údaje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Rozsah a způsob 
předávání dat a jejich zveřejňování stanoví 
prováděcí právní předpis. 

(6) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na 
dobíjecí stanice používané výlučně pro dobíjení 
vozidel ozbrojených sil3), vozidel základní složky 
integrovaného záchranného systému10) nebo vozidel 
určených k plnění úkolů zpravodajských služeb4). 
___________________ 
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18a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro 
zavedení inteligentních dopravních systémů v 
oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy 
dopravy a Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se 
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/40/EU, pokud jde o poskytování 
multimodálních informačních služeb o cestování v 
celé Unii.“ 
Odůvodnění 
V případě dobíjecích stanic se odlišuje rozsah a obsah 
předávaných údajů od čerpacích stanic. Z tohoto důvodu 
se navrhuje vyjmout evidenci dobíjecích stanic 
z dosavadního § 6 a upravit jej samostatným § 6r. 
Zároveň se navrhují specifické úpravy v předávaných 
údajích a v rozsahu zveřejňovaných údajů. Ve vazbě na 
GDPR se uveřejňuje pouze název obchodní 
společnosti/jméno fyzické osoby vlastnící případně 
provozující veřejnou dobíjecí stanici (bez dalších 
osobních údajů). 
V případě odst. 2 písm. b) se u každého dobíjecího bodu 
uvádí typ, tj. zda se jedná o běžný dobíjecí bod, nebo 
vysoce výkonný dobíjecí bod. Zároveň pokud je dobíjecí 
bod vybaven různými standardy, uvádí se rovněž i tyto 
jednotlivé standardy konektivity, přičemž s ohledem na 
definici dobíjecího bodu i přes existenci více konektorů 
lze v jednom okamžiku využít pouze jeden z nich (tj. 
nelze nabíjet z těchto 2 různých konektorů 2 
elektromobily současně; v opačném případě by se již 
nejednalo o dobíjecí bod ale dobíjecí stanici). Zároveň 
se vymezují maximální nominální výkony ve vztahu 
k jednotlivým dobíjecím bodům. Současně se dle písm. 
c) vyžaduje uvádět celkový nominální výkon dobíjecí 
stanice, který však může být nižší než součet 
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jednotlivých nominálních výkonů dobíjecích bodů 
v rámci dané dobíjecí stanice. 
Zároveň je žádoucí poskytnout elektromobilistům 
přesnější vymezení polohy/umístění dané dobíjecí 
stanice, proto se kromě adresy (je-li přidělena) vyžaduje 
po provozovateli dobíjecí stanice jednoznačně uvádět 
GPS souřadnice (viz odst. 2 písm. d). 
Vzhledem k tomu, že veřejné dobíjecí stanice nemusí být 
vždy dostupné po celých 24 hodin, nově se vyžaduje 
sdělovat ministerstvu a veřejnosti poskytovat údaj i o 
tom, v jakých hodinách lze u dobíjecí stanice 
elektromobil dobíjet (viz odst. 2 písm. f). 
S ohledem na předpokládané on-line využití informací o 
dobíjecích stanicích je rovněž vhodné je identifikovat 
prostřednictvím jednoznačného identifikátoru (viz odst. 2 
písm. g). Pro tyto účely se předpokládá v budoucnu 
vytvoření jednotného systému identifikačních kódů. Do 
té doby jsou prozatím do evidence zaznamenávány 
identifikátory navržené jednotlivými provozovateli 
dobíjecích stanic. 
Pro uživatele dobíjecích stanic je rovněž klíčová 
informace, co musí učinit pro to, aby dobíjení bylo 
aktivováno (např. zda je nutné použít RFID čip, nebo se 
aktivuje prostřednictvím internetové/mobilní aplikace 
apod.). Za tímto účelem budou provozovatelé veřejně 
přístupných dobíjecích stanic nově poskytovat 
ministerstvu informace o způsobech 
identifikace/autorizace elektromobilistů (viz odst. 2 písm. 
h). Pro uživatele dobíjecích stanic jsou rovněž nezbytné 
informace o tom, jakým způsobem lze za dobíjení na 
dané dobíjecí stanici zaplatit (viz odst. 2 písm. i), a 
rovněž i telefonický kontakt na provozovatele dobíjecí 
stanice pro případ technických problémů (help desk 
linka). Ministerstvo bude následně všechny tyto uvedené 
údajů zveřejňovat.  
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V návaznosti na směrnici 2010/40/EU ze dne 7. 
července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních 
dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro 
rozhraní s jinými druhy dopravy, a konkrétně pak 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, 
pokud jde o poskytování multimodálních informačních 
služeb o cestování v celé Unii, se dále navrhuje upravit 
povinnost předávat Ministerstvu dopravy tzv. dynamické 
údaje, které budou důležité pro elektromobilisty, 
zejména informace o tom, zda je daná dobíjecí stanice 
v provozu. V současné době se tento systém buduje, 
resp. se vytváří postupně podmínky pro zahrnutí 
elektromobility do tohoto systému. Z tohoto důvodu se 
navrhuje odložit účinnost předmětného ustanovení (viz 
dále připomínka č. 10) tak, aby byl dán prostor na úpravu 
na úrovni prováděcího právního předpisu a současně na 
realizaci takového řešení (jak na straně poskytovatelů 
dat, tak na straně příjemce dat a zveřejňujícího 
subjektu). 
Za oznamování údajů a změn by měl být odpovědný 
provozovatel dobíjecí stanice. Udělovat povinnost 
oběma subjektům, tj. jak vlastníkovi, tak provozovateli 
dobíjecí stanice představuje neúměrnou administrativní 
zátěž. Současně by bylo obtížné identifikovat, které 
údaje překládá vlastník a které provozovatel stanice. 
Aktuálnost údajů o dobíjecí stanici je klíčová pro provoz 
dobíjecí stanice, tedy povinnost se doporučuje uložit 
provozovateli DS. Je na provozovateli, aby si příslušné 
informace opatřil od vlastníka stanice, k užívání jehož 
zařízení získal právní titul, pokud těmito informacemi 
sám nedisponuje. 
Pro účely zajištění jednotného formátu předávání 
požadovaných údajů Ministerstvu průmyslu a obchodu 
by měly být detaily upraveny prováděcím předpisem.  
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Připomínka č. 8: K § 8 odst. 1 písm. f) – čl. I nový 
novelizační bod č. 45 (původně 42) 

Návrh na změnu: 
Navrhujeme upravit novelizační bod č. 45 takto: 
„45. V § 8 odst. 1 písm. f) zní: 
„f) jako provozovatel dobíjecí stanice v rozporu s § 6r 

odst. 3 písm. a) neoznámí před uvedením dobíjecí 
stanice do provozu údaje do evidence dobíjecích 
stanic podle § 6r odst. 2 písm. a), b), c), d), e nebo 
g) nebo v rozporu s § 6r odst. 3 písm. b) neoznámí 
bez zbytečného odkladu uvedení dobíjecí stanice do 
provozu nebo ukončení provozu dobíjecí stanice 
anebo změnu údaje zapisovaného do evidence 
dobíjecích stanic podle § 6r odst. 2 písm. a), b), c), 
d), e) nebo g), nebo“.“ 

Úplné znění ustanovení 
„f) jako vlastník provozovatel dobíjecí stanice v rozporu 

s § 6r odst. 43 písm. a) neoznámí před uvedením 
dobíjecí stanice do provozu údaje do evidence 
dobíjecích stanic podle § 6r odst. 2 písm. a), b), c), 
d), e nebo f) g) nebo v rozporu s § 6r odst. 43 písm. 
b) neoznámí bez zbytečného odkladu uvedení 
dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení provozu 
dobíjecí stanice anebo změnu údaje zapisovaného 
do evidence dobíjecích stanic podle § 6r odst. 2 
písm. a), b), c), d), e) nebo f) g)., nebo“. 

Odůvodnění 
Úprava navazuje na připomínku č. 7, kterou se odděluje 
evidence dobíjecích stanic do samostatného paragrafu. 
 

Akceptováno jinak – provedena úprava § 6 vyčleněním 
samostatných odstavců, týkajících se evidence dobíjecích 
stanic a přeformulování celého § 8 dle připomínek MV. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB5P9WB4M)



Stránka 125 (celkem 127) 

Připomínka č. 9: K § 9 odst. 10 – čl. I nový novelizační 
bod č. 56 (původně 53) 

Návrh na změnu: 
Navrhujeme upravit novelizační bod č. 56 takto: 
„56. V § 8 odstavec 10 zní: 
„(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako 
provozovatel dobíjecí stanice dopustí přestupku tím, že 
v rozporu s § 6r odst. 3 písm. a) neoznámí před 
uvedením dobíjecí stanice do provozu údaje do evidence 
dobíjecích stanic podle § 6r odst. 2 písm. a), b), c), d), e) 
nebo g) nebo v rozporu s § 6r odst. 3 písm. b) neoznámí 
bez zbytečného odkladu uvedení dobíjecí stanice do 
provozu nebo ukončení provozu dobíjecí stanice anebo 
změnu údaje zapisovaného do evidence dobíjecích 
stanic podle § 6r odst. 2 písm. a), b), c), d), e) nebo g).“  
Úplné znění ustanovení 

„(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
jako vlastník provozovatel dobíjecí stanice dopustí 
správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 6r 
odst. 43 písm. a) neoznámí před uvedením dobíjecí 
stanice do provozu údaje do evidence dobíjecích stanic 
podle § 6r odst. 2 písm. a), b), c), d), e) nebo f) g) nebo 
v rozporu s § 6r odst. 43 písm. b) neoznámí bez 
zbytečného odkladu uvedení dobíjecí stanice do provozu 
nebo ukončení provozu dobíjecí stanice anebo změnu 
údaje zapisovaného do evidence dobíjecích stanic podle 
§ 6r odst. 2 písm. a), b), c), d), e) nebo f) g). 
Odůvodnění 
Úprava navazuje na připomínku č. 7, kterou se odděluje 
evidence dobíjecích stanic do samostatného paragrafu. 
 

Akceptováno jinak – provedena úprava § 6 vyčleněním 
samostatných odstavců, týkajících se evidence dobíjecích 
stanic 
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Připomínka č. 10: K § 11 – čl. I nový novelizační bod č. 
64 

Návrh na změnu: 
Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 64, který zní: 
 „64. § 11 včetně nadpisu zní: 

„§ 11 
Zmocňovací ustanovení 

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 
odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 5 odst. 7 písm. b) bodu 
4, § 6r odst. 4, § 6q odst. 6 a § 7 odst. 5. 

(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku 
k provedení § 6r odst. 5.“.“ 
Úplné znění ustanovení 

„§ 11 
Zmocňovací ustanovení 

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 
odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 5 odst. 7 písm. b) bodu 
4, § 6r odst. 4, § 6q odst. 6 a § 7 odst. 5. 

(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku 
k provedení § 6r odst. 5.“. 
Odůvodnění 
Úprava navazuje na připomínku č. 6, kterou se zavádí 
povinnost provozovatelů dobíjecích stanic poskytovat 
další údaje Ministerstvu průmyslu a obchodu, a 
připomínku č. 7, kterou se zavádí povinnost předávat 
údaje Ministerstvu dopravy. 
 

Akceptováno 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Doporučující připomínky  
1) K důvodové zprávě 

Na straně 3 předkladatel používá pojem „vlastník“, 
zatímco návrh zákona předpokládá nahrazení 

Vysvětleno - vlastník a provozovatel může být, ale nemusí 
různá osoba, povinnosti obou jsou v návrhu zákona 
jednoznačně definovány. 
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pojmu „vlastník“ pojmem „provozovatel“. 
Doporučujeme sjednotit. 

 2) K § 5 odst. 3 

Ve větě prvé doporučujeme za slova „pohonnými 
hmotami“ vložit dikci „v jednorázovém objemu 
odběru na 25 m3“. 
Jde o návrh na zmírnění tvrdosti navrhovaného 
ustanovení vycházející z provozní praxe zejména 
malých provozovatelů v zemědělské prvovýrobě. 

 

Akceptováno jinak -  plnění cisteren bylo upraveno v §2 
návrhu zákona. 

 3) K § 5a odst. 1 písm. f) 

Doporučujeme slova „jiného zákona“ nahradit 
v souladu s doporučením Legislativní rady vlády 
pojmy používanými pro tento případ v době tvorby 
měněného právního předpisu. Jde o 
terminologickou jednotu zákona. 

 

Akceptováno 

V Praze dne 25. prosince 2018 

Vypracoval: Ing. Pavel Šenych 
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	Část 8 důvodové zprávy - hodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů není dostatečná a je nutné jí dopracovat. Tato připomínka je zásadní.
	Materiál návrhu v čl. 1 bodu 31 navrhuje zakotvit „evidenci výdejních jednotek“ do které by se podle § 6 odst. 2 mělo zapisovat 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. 
	Jedná se tedy o nové zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR (byť podobná evidenční povinnost již existuje pro čerpací, dobíjecí stanice a jejich provozovatele, v tomto ohledu se jedná o změnu zpracování osobních údajů) a jako takové by jej měla důvodová zpráva reflektovat. Dále je nadbytečné zmiňovat, že úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jelikož je to zákon, tedy pobírá stejné právní síly jako navrhovaný zákon v případě, že by se stal účinným. Nehledě na to, že se momentálně ve sněmovně projednává zákon zpracování osobních údajů, jakožto prováděcí předpis k GDPR (které je však již dnes přímo použitelné), který plně nahradí zákon č. 101/2000 Sb.
	K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů.
	Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek).
	Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle GDPR a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu.
	Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualizace a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle GDPR.
	Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle GDPR a zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít.




