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II. 

Návrh  

VYHLÁŠKA 

ze dne …………………… 2020, 

 

kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty,  

o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci  

(vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění pozdějších předpisů 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 11 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 zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona 

č. 152/2017 Sb. a zákona č. …………… /2020 Sb., k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, 

§ 5 odst. 4, § 6q odst. 7 a § 7 odst. 5: 

 

 

Čl. I 

  

Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování 

a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti 

a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb. a vyhlášky č. 153/2017 Sb., 

se mění takto: 

 

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise 

2014/77/EU ze dne 10. června 2014, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty.“. 

 

CELEX: 32014L0077 

 

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: 
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„d) způsob předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel 

v dobíjecích stanicích.“. 

 

3. V § 2 písm. a) se číslo „2002“ nahrazuje číslem „2018“. 

 

4. V § 2 písm. b) se slova „2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49“ nahrazují slovy „2710 12 41, 

2710 12 45 a 2710 12 49“. 

 
CELEX: 32003L0017 

 

5. V § 2 písm. c) bodě 1 se slova „kódem kombinované nomenklatury 2710 19 41“ nahrazují 

slovy „kódy kombinované nomenklatury 2710 19 43 a 2710 20 11“. 

 

CELEX: 32003L0017 

 

6. V § 2 písm. c) bodě 2 se slova „kódem kombinované nomenklatury 2710 19 41“ nahrazují 

slovy „kódy kombinované nomenklatury 2710 19 43 a 2710 20 11“. 

 

7. V § 2 písmeno f) zní: 

„f) bioplynem směs plynů vyrobená z biomasy, kterou je možno vyčistit na kvalitu zemního 

plynu uvedeného pod kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00,“.  

 

8. V § 2 písm. i) se slova „vyrobené z rostlinného oleje nebo živočišného tuku“ nahrazují slovy 

„nebo jiné monoalkylestery mastných kyselin (FAMAE), vyrobené z rostlinného oleje, 

živočišného tuku nebo jiné biomasy“ a slova „3824 90 99, například methylester řepkového 

oleje“ se nahrazují číslem „3826 00 10“. 

 

9. V § 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní: 

 

„j) syntetickým palivem uhlovodíkové palivo používané v dopravě vyrobené chemicko-

technologickými postupy z biomasy nebo z jiných alternativních zdrojů, zejména 

parafinická motorová nafta vyrobená syntézou nebo hydrogenací určená k pohonu 

spalovacích vznětových motorů včetně parafinické motorové nafty vyrobené na bázi 

hydrogenovaných rostlinných olejů (HVO),“. 
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Dosavadní písmena j) až r) se označují jako písmena k) až s). 

 

10. V § 2 písm. k) se číslo „3824 90 99“ nahrazuje slovy „3826 00 90 určená k pohonu 

spalovacích vznětových motorů, motorová nafta s obsahem minimálně 30 procent 

objemových HVO uvedená pod kódy kombinované nomenklatury 2710 19 43, 2710 20 11 

a 3826 00 90 určená k pohonu spalovacích vznětových motorů“, za slova „(dále jen 

„ethanol E85“)“ se vkládají slova „určená k pohonu spalovacích zážehových motorů 

uvedená pod kódem kombinované nomenklatury 3824 99 96“ a na konci textu písmene se 

doplňují slova „uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 3824 99 96“. 

 

11. V § 2 se za písmeno k) vkládají nová písmena l) a m), která znějí: 

„l) motorovou naftou B10 motorová nafta s obsahem FAME více než 7 procent 

objemových, avšak maximálně 10 procent objemových, určená k pohonu spalovacích 

vznětových motorů a uvedená pod kódem kombinované nomenklatury 2710 20 11, 

 

m) motorovou naftou s vysokým obsahem FAME motorová nafta s obsahem FAME 

v rozmezí 14 až 20 procent objemových FAME (dále jen „B20“) nebo motorová nafta 

s obsahem FAME v rozmezí 24 až 30 procent objemových FAME (dále jen „B30“), určené 

k pohonu spalovacích vznětových motorů a uvedené pod kódem kombinované 

nomenklatury 2710 20 11,“ 

Dosavadní písmena l) až s) se označují jako písmena n) až u). 

 

12. V § 2 písm. n) se za slova „(dále jen „LPG“) plyny“ vkládají slova „, včetně plynů 

vyrobených z biomasy,“. 

 

13. V § 2 písmeno q) zní: 

„q) biometanem upravený bioplyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů, jehož 

kvalita a čistota splňuje kvalitativní parametry zemního plynu uvedeného pod kódem 

kombinované nomenklatury 2711 21 00,“ 

 

14. V § 2 se za písmeno q) vkládají nová písmena r) a s), která znějí: 

 

„r) stlačeným biometanem (dále jen „bio-CNG“) stlačený upravený bioplyn určený 

k pohonu spalovacích zážehových motorů, jehož kvalita a čistota splňuje kvalitativní 
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parametry stlačeného zemního plynu uvedeného pod kódem kombinované nomenklatury 

2711 21 00,  

 

s) zkapalněným biometanem (dále jen „bio-LNG“) zkapalněný upravený bioplyn určený 

k pohonu spalovacích zážehových motorů, jehož kvalita a čistota splňuje kvalitativní 

parametry zkapalněného zemního plynu uvedeného pod kódem kombinované 

nomenklatury 2711 11 00,“. 

 

Dosavadní písmena  r) až u) se označují jako písmena t) až w). 

 

15. V § 2 písm. t) se slova „proton výměnnou“ nahrazují slovem „protonvýměnnou“. 

 

16. V § 2 písm. u) se slova „2710 19 41 a 2710 19 45“ nahrazují slovy „2710 19 43, 2710 20 11, 

2710 19 46, 2710 20 15, 2710 19 47 a 2710 20 17“. 

 

CELEX: 32003L0017 

CELEX: 32009L0030 

 

17. V § 2 se písmeno v) zrušuje.  

 

Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno v). 

 

18. V § 3 odst. 1 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí: 

„e) motorová nafta B10 ČSN EN 16734, 

f) motorová nafta s vysokým obsahem FAME ČSN EN 16709,“.  

 

Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena g) až n). 

 

19. V § 3 odst. 1 písm. g) se slova „ČSN P CEN/TS 15293“ nahrazují slovy „ČSN EN 15293“. 

 

20. V § 3 odst. 1 písm. j) se za slovo „CNG“ vkládají slova „a bio-CNG“ a za číslo „65 6517“ 

se vkládají slova „a ČSN EN 16723-2“. 

 

21. V § 3 odst. 1 se písmeno k) zrušuje. 
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Dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena k) až m). 

 

22. V § 3 odst. 1 písm. k) se text „(65 6520)“ zrušuje a slova „proton výměnnou“ se nahrazují 

slovem „protonvýměnnou“. 

 

CELEX: 32014L0094 

 

23. V § 3 odst. 1 písm. l) se slova „ČSN 65 6517“ nahrazují slovy „a bio-LNG ČSN EN     

16723-2“. 

 

24. V § 3 odst. 1 písmeno m) zní: 

„m) biometan ČSN 65 6514 a ČSN EN 16723-2.“. 

 

25. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní: 

„n) parafinická motorová nafta ČSN EN 15940.“. 
 

  
26. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňují slova „, a to i během přepravy“. 

 

27. Poznámka pod čarou č. 3 zní: 

„3) Například ČSN EN ISO 3170, ČSN EN 14275, ČSN EN ISO 4257, ČSN EN 14274, 

ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2.“. 

 

28. V § 4 odst. 3 úvodní větě se slova „protokol, který“ nahrazují slovy „potvrzení, které“. 

 

29. V § 4 odst. 3 písm. a) se slovo „protokolu“ nahrazuje slovem „potvrzení“. 

 

30. V § 4 odst. 3 písm. g) se slova „, datum narození“ zrušují. 

 

31. V § 4 odst. 3 písm. h) se slova „, data narození“ zrušují. 

 

32. V § 4 odst. 4 větě první se slovo „Protokol“ nahrazuje slovem „Potvrzení“, ve větě druhé 

a třetí se slovo „protokolu“ nahrazuje slovem „potvrzení“ a na konci odstavce se doplňuje 

věta „V případě nepřítomnosti kontrolované osoby nebo povinné osoby při odběru vzorku 
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bude potvrzení o odběru vzorku kontrolované osobě doručeno bez zbytečného odkladu 

dodatečně.“. 

 

33. V § 5 písm. c) se slova „a LNG“ nahrazují slovy „, bio-CNG, LNG a bio-LNG“. 

 

34. V § 7 odst. 2 větě poslední se slova „LPG, CNG a LNG“ nahrazují slovy „motorovou naftu 

s vysokým obsahem FAME, parafinickou motorovou naftu, LPG, CNG, bio-CNG, LNG 

a bio-LNG“. 

35. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní: 
 

 

„§ 8a 

 
Způsob předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel 

v dobíjecích stanicích 

 
     Údaje o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích 

v předchozím kalendářním roce, předávané provozovatelem dobíjecí stanice, se předávají 

na formuláři, který je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce.“. 

 

36. V příloze č. 1 ve vysvětlivce č. 3 větě druhé se slova „ČSN EN ISO 4259 „Ropné výrobky 

- Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám““ nahrazují slovy 

„ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2“ a ve větě poslední se slova  

„ČSN EN ISO 4259“ nahrazují slovy „ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2“. 

 

CELEX: 31998L0070 

 

37. V příloze č. 1 vysvětlivka č. 7 zní: 

„7. Letní období začíná 22. dubna a končí 30. září, zimní období začíná 16. listopadu a končí 

21. března. Přechodná období a postup obměny motorových benzinů na čerpacích stanicích 

jsou stanoveny v ČSN EN 228.“. 

 

CELEX: 31998L0070 
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38. V příloze č. 2 řádek 8 zní: 

„ 
 
  8. Obsah vody 
 

      
% (m/m) 

 

 
- 
 

 
0,020 

 
“. 

39. V příloze č. 2 ve vysvětlivce č. 4 větě druhé se slova „ČSN EN ISO 4259 „ Ropné výrobky 

- Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám““ nahrazují slovy 

„ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2“ a ve větě poslední se slova 

„ČSN EN ISO 4259“ nahrazují slovy „ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2“. 

CELEX: 31998L0070 

40. V příloze č. 2 vysvětlivka č. 7 zní: 

„7. Letní období začíná 15. dubna a končí 30. září, zimní období začíná 16. listopadu a končí 

28. (29.) února. Přechodná období a postup obměny motorových naft na čerpacích stanicích 

jsou stanoveny v ČSN EN 590.“. 

 

41. V nadpise přílohy č. 3 se slova „A LNG“ nahrazují slovy „, BIO-CNG, LNG   

A BIO-LNG“. 

 

42. V příloze č. 3 v tabulce v řádku Wobbeho číslo2) se číslo „14,5“ nahrazuje slovy „14,5 (pro 

CNG a bio-CNG) 15,2 (pro LNG a bio-LNG)“. 

 

43. V příloze č. 3 ve vysvětlivce č. 1 větě poslední se slova „a LNG“ nahrazují slovy 

„bio-CNG, LNG a bio-LNG“. 

 

44. V příloze č. 4 v tabulce č. 2 se slova „FAME nebo směsná nafta“ nahrazují slovy „FAME, 

směsná motorová nafta, motorová nafta B10, motorová nafta s vysokým obsahem FAME  

a parafinická motorová nafta“ a slova „CNG nebo LNG“ se nahrazují slovy „CNG,  

bio-CNG, LNG a  bio-LNG“. 

 

45. V příloze č. 4 vysvětlivka zní: 

„U FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým 

obsahem FAME a parafinické motorové nafty se inspekce rozhodne podle situace na trhu, 

v jakém poměru budou vzorky odebírány. V případě, že tyto pohonné hmoty nebudou na 
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trhu, aby bylo možné odebrat příslušný počet vzorků, zvýší se o počet neodebraných vzorků 

těchto pohonných hmot počet odebíraných vzorků motorové nafty.“. 

 

46. V příloze č. 5 v tabulce v řádku Ethanol E85 se slova „a etherů“ zrušují. 

  

47. V příloze č. 5 v tabulce v řádku Směsná motorová nafta se slova „4.4 obsah síry,“ zrušují 

a na konci řádku se doplňují slova „, 10. obsah síry“. 
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48. V příloze č. 5 v tabulce se za řádek Směsná motorová nafta vkládají řádky, které znějí: 

„ 

Motorová nafta B10 1. cetanové číslo, 
2. cetanový index 
3.  hustota při 15 °C, 
4.  průběh destilace 
   4.1  odpařené množství při 250 °C, 
   4.2  odpařené množství při 350 °C, 
   4.3  teplota, při níž předestiluje 95 % (V/V), 
5.  obsah polycyklických aromatických uhlovodíků,    
6.  obsah síry, 
7.  obsah vody, 
8.  obsah FAME, 
9.  filtrovatelnost - pouze od 1. října do 14. dubna, 
10.  bod vzplanutí, 
11. oxidační stabilita, 
12. obsah manganu 

 
Motorová nafta s vysokým 
obsahem FAME 

1.  cetanové číslo, 
2.  hustota při 15 °C, 
3.  průběh destilace 
   3.1  odpařené množství při 250 °C, 
   3.2  odpařené množství při 350 °C, 
   3.3  teplota, při níž předestiluje 95 % (V/V), 
4.  obsah polycyklických aromatických uhlovodíků,    
5.  obsah síry, 
6.  obsah vody, 
7.  obsah FAME, 
8.  filtrovatelnost - pouze od 1. října do 14. dubna, 
9.  bod vzplanutí, 
10. oxidační stabilita, 
11. obsah manganu 
 

Parafinická motorová nafta 1.  cetanové číslo, 
2.  hustota při 15 °C, 
3.  průběh destilace 
   3.1  odpařené množství při 250 °C, 
   3.2  odpařené množství při 350 °C, 
   3.3  teplota, při níž předestiluje 95 % (V/V) 
4.  obsah aromatických uhlovodíků 
5.  obsah síry 
6.  obsah vody, 
7.  obsah FAME, 
8.  filtrovatelnost - pouze od 1. října do 14. dubna, 
9.  bod vzplanutí, 

      10. oxidační stabilita, 
      11. obsah manganu 
 

“. 
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49. V příloze č. 5 v tabulce se na konci řádku LPG doplňují slova „, 7. obsah propanu“. 

 

50. V příloze č. 7 v tabulce Motorový benzin se sloupec „ČSN EN 228 Zkušební metoda“ 

zrušuje. 

 

51. V příloze č. 8 v tabulkách se v řádku Obsah vody slova „mg/kg“ nahrazují slovy 

„% (m/m)“. 
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52. Příloha č. 10 včetně nadpisu zní: 

„Příloha 10 
 

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU1) O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ 
SLOŽENÍ A JAKOSTI SMĚSNÉ MOTOROVÉ NAFTY2), 

MOTOROVÉ NAFTY S VYSOKÝM OBSAHEM FAME (B20 a B30) 
A PARAFINICKÉ MOTOROVÉ NAFTY   

 
Tabulka 1: Výsledky sledování složení a jakosti směsné motorové nafty 
                                
Specifikace Max. obsah síry 10 mg/kg 

 
 

Ukazatel jakosti Jednotka Analytické a statistické výsledky 
Počet 

vzorků 
Min. Max. Střední 

hodnota 
Směrodatná 

odchylka 
Cetanové číslo -      
Hustota při 15 °C kg/m3      
Průběh destilace: 
1. odpařené množství při 250oC 
2. odpařené množství při 250oC 
3. teplota, při níž předestiluje  
95 % (V/V)  

 
% (V/V) 
% (V/V) 

 
°C 

     

Bod vzplanutí °C      
Obsah síry mg/kg      
Obsah vody mg/kg      
Obsah FAME % (V/V)      
Oxidační stabilita g/m3      

 
 
 
 
 
 

 
Tabulka 2: Výsledky sledování složení a jakosti motorové nafty s vysokým obsahem   
                    FAME (B20 a B30)3)  
                                
Specifikace Max. obsah síry 10 mg/kg 

 
Ukazatel jakosti Jednotka Analytické a statistické výsledky 

Počet 
vzorků 

Min. Max. Střední 
hodnota 

Směrodatná 
odchylka 

Cetanové číslo -      
Hustota při 15 °C kg/m3      
Průběh destilace: 
1. odpařené množství při 250oC 
2. odpařené množství při 250oC 
3. teplota, při níž předestiluje  
95 % (V/V) 

 
% (V/V) 
% (V/V) 

 
°C 

     

Bod vzplanutí °C      
Obsah síry mg/kg      
Obsah vody % (m/m)      
Obsah FAME % (V/V)      
Oxidační stabilita h      

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku …. Celkem  
Leden  Duben  Červenec  Říjen  
Únor  Květen  Srpen  Listopad  
Březen  Červen  Září  Prosinec  
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Tabulka 3: Výsledky sledování složení a jakosti parafinické motorové nafty  
                                
Specifikace Max. obsah síry 10 mg/kg 

 
 

Ukazatel jakosti Jednotka Analytické a statistické výsledky 
Počet 

vzorků 
Min. Max. Střední 

hodnota 
Směrodatná 

odchylka 
Cetanové číslo -      
Hustota při 15 °C kg/m3      
Průběh destilace: 
1. odpařené množství při 250oC 
2. odpařené množství při 250oC 
3. teplota, při níž předestiluje  
95 % (V/V) 

 
% (V/V) 
% (V/V) 

 
°C 

     

Bod vzplanutí °C      
Obsah síry mg/kg      
Obsah vody % (m/m)      
Obsah FAME  % (V/V)      
Oxidační stabilita g/m3      

 
 
 
 
 
 

 
Tabulka 4: Výsledky sledování složení a jakosti motorové nafty B10 
                                
Specifikace Max. obsah síry 10 mg/kg 

 
 

Ukazatel jakosti Jednotka Analytické a statistické výsledky 
Počet 

vzorků 
Min. Max. Střední 

hodnota 
Směrodatná 

odchylka 
Cetanové číslo -      
Cetanový index -      
Hustota při 15 °C kg/m3      
Průběh destilace: 
1. odpařené množství při 250oC 
2. odpařené množství při 250oC 
3. teplota, při níž předestiluje  
95 % (V/V)  

 
% (V/V) 
% (V/V) 

 
°C 

     

Bod vzplanutí °C      
Obsah síry mg/kg      
Obsah vody mg/kg      
Obsah FAME % (V/V)      
Oxidační stabilita g/m3      

 

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku …. Celkem  
Leden  Duben  Červenec  Říjen  
Únor  Květen  Srpen  Listopad  
Březen  Červen  Září  Prosinec  

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku …. Celkem  
Leden  Duben  Červenec  Říjen  
Únor  Květen  Srpen  Listopad  
Březen  Červen  Září  Prosinec  
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1) Tabulky se vyplňují za celý kalendářní rok.  
  
2) U směsné motorové nafty je doporučená doba použitelnosti dva měsíce od data jejího 
prodeje. 
 
3) Tabulky se vyplňují pro motorovou naftu B20 a B30 zvlášť. “. 

 
 
53. V nadpise přílohy č. 12 se slova „A LNG“ nahrazují slovy „, BIO-CNG, LNG  

A BIO-LNG“. 

 

54. V příloze č. 12 ve vysvětlivce č. 2  se slova „a LNG“ nahrazují slovy „, bio-CNG, LNG 

a bio-LNG“. 

 

55. V příloze č. 13 v tabulce se řádek Průběh destilace: zrušuje. 

 

56. V příloze č. 15 se slova „Evidenční číslo“ nahrazuje slovy „Evidenční kód“. 

  

57. V příloze č. 15 se za řádek Kraj vkládá řádek, který zní:  

„Zeměpisné souřadnice ve Světovém geodetickém systému 1984 (WGS84) …………“. 

 

58. Doplňuje se příloha č. 16, která včetně nadpisu zní: 

  

Počet vzorků v jednotlivých měsících roku …. Celkem  
Leden  Duben  Červenec  Říjen  
Únor  Květen  Srpen  Listopad  
Březen  Červen  Září  Prosinec  
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„Příloha 16 

 

ÚDAJE O MNOŽSTVÍ ELEKTŘINY SPOTŘEBOVANÉ PRO DOBÍJENÍ 

VOZIDEL V DOBÍJECÍCH STANICÍCH 

 

Dobíjecí stanice (DS) 

Evidenční kód DS:      ….……………………. 

Adresa DS: 

Ulice     ….……………………. 

PSČ, obec     ….……………………. 

Kraj     ….……………………. 

Zeměpisné souřadnice ve Světovém geodetickém systému 1984 (WGS84) …………. 

 

Množství elektřiny (v kWh) spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecí stanici 

v předchozím kalendářním roce     ……………………. 

 

Provozovatel DS (fyzická osoba - FO/právnická osoba - PO): 

Identifikační číslo (IČ)     ……………………. 

Jméno, popřípadě jména, příjmení (FO) / název (PO)  ……………………. 

 

Adresa trvalého pobytu (FO) / sídlo (PO)   ……………………. 

Ulice, PSČ, obec     ……………………. 

 

Hlášení sestavil 

Jméno, popřípadě jména, příjmení    ….…………………. 

Spojení (telefon, e-mail)     ….…………………. 

Datum     ………………………“. 
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Čl. II 

 

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 

předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 

 

CELEX: 32015L1535 

 

Čl. III 

 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020. 
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