
V.                                                                

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
 

1. Základní identifikační údaje 
Název návrhu:  
Návrh vyhlášky, 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 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 
 
Dnem 1. července 2020 
 
      

Implementace práva EU: Ano (pokud zvolíte Ano): Návrh vyhlášky je třeba považovat za 
transpoziční předpis, protože jsou novelizována již v minulosti transponovaná ustanovení 
v důsledku změn technických norem a kódů kombinované nomenklatury. 
 
 - uveďte termín stanovený pro implementaci: Není stanoven, protože jsou novelizována již 
v minulosti transponovaná ustanovení v důsledku změn technických norem a kódů 
kombinované nomenklatury. 
 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne  
2. Cíl návrhu vyhlášky  
Provedení změn ve vyhlášce z důvodu aktuální novelizace zákona č. 311/2006 Sb. (zákon  
o pohonných hmotách) a rozšíření předmětu úpravy o způsob předávání údajů o množství 
elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích. Dále aktualizace z důvodu 
novelizace zákona č. 353/2003 Sb. (zákon o spotřebních daních), a to na základě zákona  
č. 80/2019 Sb. (změna § 3a v zákoně o spotřebních daních), jejímž důsledkem je zejména změna 
kódů kombinované nomenklatury a jejich zafixování k 1. lednu 2018. Dále budou zapracovány 
některé nové definice alternativních paliv, všechny aktualizace související s vydáním nových 
českých technických norem ČSN, na které je odkazováno, a jejich revizí, včetně těch, které 
definují nová alternativní paliva.  
3. Agregované dopady návrhu zákona 
 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  
 

3.2 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 
Vyhláška definuje způsob předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení 
vozidel v dobíjecích stanicích, což zavádí analogický nástroj pro předávání informací ve 
srovnání se získávanými informacemi o prodeji pohonných hmot na čerpacích stanicích. Tímto 
způsobem jsou získávány informace, které jsou ve vztahu k jednotlivým dobíjecím stanicím,  
a nejsou získávány prostřednictvím jiných statistických šetření. V praxi tak dochází k zavedení 
obdobných požadavků pro dobíjecí i čerpací stanice, což nezvýhodňuje ani jednu z dotčených 
skupin a nepřináší zbytečnou administrativní zátěž pro dotčené subjekty. 
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3.3 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne  
 
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 
 
3.5 Sociální dopady: Ne 
 
3.6 Dopady na spotřebitele:  Ano 
Zavedením a právním zakotvením normovaných parametrů kvality širšího spektra moderních 
alternativních paliv pro trh s pohonnými hmotami v ČR je základním předpokladem jejich 
dostupnosti nejširšímu okruhu zákazníků za vysokého stupně ochrany spotřebitelů.  
3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 
Zavedením a právním zakotvením normovaných parametrů kvality širšího spektra moderních 
alternativních paliv pro trh s pohonnými hmotami v ČR se otevírá možnost jejich širšího 
uplatnění. Alternativní paliva mají, ve srovnání s fosilními palivy z ropy, prokazatelně 
příznivější složení výfukových plynů při jejich spalování v motorech vozidel, zejména u oxidů 
uhlíku, dusíku a také prachových částic. Zásadní výhodu představuje pozitivní vliv na bilanci 
skleníkových plynů. Širší využití alternativních paliv může zabezpečit snížení závislosti na 
fosilní ropě a naplnění požadavků evropské legislativy v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
(RED – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES, aktuálně RED II – Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001). RED definuje cíle snížení závislosti na ropě do 
roku 2020, zejména náhradu 10 % fosilních paliv alternativními zdroji. Zákon o ochraně ovzduší 
č. 201/2012 Sb.,  v platném znění, dále definuje povinnost 6% úspory emisí skleníkových plynů 
z dopravy do roku 2020.  Tyto cíle jsou zakotveny v řadě dokumentů schválených vládou ČR, 
zejména v dokumentech Státní energetická koncepce, Národní akční plán pro energii 
z obnovitelných zdrojů a Národní akční plán Čistá mobilita. Nová směrnice RED II definuje cíle 
v oblasti obnovitelných zdrojů do roku 2030, konkrétně dosažení náhrady 14 % fosilních paliv 
alternativními, přičemž podíl biopaliv první generace nesmí být vyšší než 7 %, podíl pokročilých 
paliv a bioplynu musí činit alespoň 3,5 %. Důležitým dokumentem souvisejícím s problematikou 
RED II je Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu z prosince 2018. 
Z uvedeného je zřejmé, že naplnění požadavků evropské legislativy nebude možné bez širokého 
uplatnění alternativních paliv. Návrh vyhlášky představuje důležitý úvodní nástroj k širšímu 
zavedení pokročilých alternativních paliv do praxe ve smyslu naplnění výše uvedených cílů. 

 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 
 
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ano 
Zavedení nových alternativních paliv bude vyžadovat v budoucnu jejich zařazení do statistického 
sledování.  
3.10 Korupční rizika: Ne 
  
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne  
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1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1     Název 

Návrh vyhlášky, 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. 
 
1.2 Definice problému 
 
Návrh vyhlášky, 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, je nezbytný 
k naplnění zmocňovacího ustanovení § 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 pozdějších předpisů, a to z důvodů probíhající novelizace 
tohoto zákona (sněm. tisk č. 364 z roku 2019). V návrhu vyhlášky je rozšířen předmět úpravy 
o část definující způsob předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení 
vozidel v dobíjecích stanicích, který v souladu s aktuální novelou zákona o pohonných 
hmotách, zpřesňuje podmínky evidence dobíjecích stanic pro elektromobily. Vzhledem 
k novelizaci zákona č. 353/2003 Sb. (zákon o spotřebních daních) ve smyslu zákona  
č. 80/2019 Sb. (změna § 3a v zákoně o spotřebních daních), jejímž důsledkem je zejména 
změna kódů kombinované nomenklatury a jejich zafixování k  1. lednu 2018, jsou stávající 
kódy kombinované nomenklatury neaktuální. Fosilní a alternativní paliva v uplynulém období 
platnosti stávající vyhlášky vykázala formální i neformální změny technických požadavků ve 
smyslu změn ve vymezení pojmů a příslušných technických norem, které vyhláška činí 
závaznými.  
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
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., 
je prováděcím předpisem k zákonu 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, který obsahuje zmocnění k vydání vyhlášky 
Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) k provedení § 3 odst. 4,  
§ 4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 6q odst. 7 a § 7 odst. 5 tohoto zákona (ve znění sněmovního tisku  
č. 364 z roku 2019). Vyhláška upravuje požadavky na složení a kvalitu pohonných hmot, 
ukládá povinným subjektům vypracovávat pravidelná hlášení o výši prodejů pohonných hmot 
na čerpacích stanicích a stanovuje kontrolnímu orgánu, kterým je Česká obchodní inspekce, 
minimální počty odebraných kontrolních vzorků pro sledování kvality pohonných hmot. 
Současně ve svých přílohách určuje vyhláška rozsah kontrolovaných ukazatelů jednotlivých 
druhů pohonných hmot v souladu s kvalitativními normami a dále formu a obsah hlášení, 
která podává Česká obchodní inspekce ministerstvu ve stanovených intervalech. 
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1.4  Identifikace dotčených subjektů  
 
Čerpací stanice pohonných hmot, výdejní jednotky a dobíjecí stanice a subjekty nakupující 
a prodávající pohonné hmoty. Vzhledem k požadavkům stávající evropské legislativy  
(RED, RED II) je důvodný předpoklad, že v příštích letech bude sortiment nakupovaných 
a prodávaných pohonných hmot rozšiřován, zejména o alternativní paliva. Česká obchodní 
inspekce – bude kontrolovat na čerpacích stanicích navíc v oblasti kvality a složení další 
druhy pohonných hmot, a to výše zmíněná alternativní paliva. Ministerstvo bude nově 
získávat údaje o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel od provozovatelů 
dobíjecích stanic.  
 
1.5    Popis cílového stavu 

Vyhláška stanoví způsob předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení 
vozidel v dobíjecích stanicích. Do vymezení pojmů jsou doplněny nové druhy alternativních 
paliv, zejména nové druhy motorových naft v návaznosti na nové technické normy a nové 
druhy biopaliv, zejména nové druhy biometanu. Dále dochází k doplnění definic syntetického 
paliva v souvislosti s uplatněním parafinické motorové nafty a motorové nafty vyrobené na 
bázi hydrogenovaných rostlinných olejů (HVO). Rovněž dochází ke zpřesnění definice 
směsného paliva doplněním kódů kombinované nomenklatury k palivům s obsahem 
bioethanolu (ethanol E85, ethanol E95).  S ohledem na daňové zvýhodnění v oblasti spotřební 
daně a zamezení dvojího zvýhodnění dochází v pojmu směsné palivo k doplnění motorové 
nafty s obsahem minimálně 30 procent objemových HVO. U všech pohonných hmot jsou 
stanoveny jejich jakostní ukazatele pro sledování jejich kvality, přičemž jsou zohledněny 
aktuální změny technických norem, jakožto dokumentů, na které je odkazováno ve smyslu 
sledování složení a jakosti pohonných hmot, a aktualizace kódů kombinované nomenklatury 
v části vymezení pojmů. Návrh vyhlášky je třeba považovat za transpoziční předpis, protože 
jsou novelizována již v minulosti transponovaná ustanovení v důsledku změn technických 
norem a kódů kombinované nomenklatury. 
 
 
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 
Zmocňovací ustanovení § 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 pozdějších předpisů, jehož obsahem je vydání vyhlášky k provedení  
§ 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 6q odst. 7 a § 7 odst. 5 tohoto zákona, vyžaduje, mimo 
jiné, definování všech potenciálně používaných pohonných hmot stejně jako stanovení 
způsobu předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel. Pokud 
nedojde k definování nových alternativních paliv, a tím ani k definování jejich jakostních 
parametrů, které je nezbytné pro provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1 a § 7 odst. 5 výše 
uvedeného zákona. Stejně tak by nebyly dostupné údaje o množství elektřiny spotřebované 
pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích podle § 6q odst. 7. Dále by nedošlo k aktualizaci 
údajů v části vymezení pojmů, která je zásadní pro naplnění všech uvedených bodů výše 
uvedeného zákona. 
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2.    Návrh variant řešení 

Nulová varianta, tedy ponechání současného stavu by znamenala výše uvedený nesoulad mezi 
novelizovaným zákonem 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 jeho prováděcím předpisem, kterým vyhláška je.  
 
V úvahu tedy přichází pouze varianta naplnění zmocňovacího ustanovení § 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 pozdějších předpisů, 
jehož obsahem je vydání vyhlášky k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 6q odst. 7 
a § 7 odst. 5 tohoto zákona. 
 
Z hlediska věcných změn bylo na základě konzultací s uvedenými subjekty navrženo řešit 
provedení § 6q odst. 7 formou formuláře dat pro dobíjecí stanice uvedeného v doplněné 
Příloze 16 dotčené vyhlášky. Jsou získávána data výhradně ve shodě s ustanoveními 
novelizovaného zákona č. 311/2006 Sb., která jsou analogická datům již získávaným na 
čerpacích stanicích v Příloze 15. Z hlediska formálního dochází ke sjednocení požadavků 
v obou přílohách. 
 
V novele vyhlášky v § 2 a § 3 bylo po konzultaci s uvedenými subjekty a ve shodě 
s citovanou evropskou legislativou zejména ve smyslu směrnice Evropského parlamentu  
a Rady 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva navrženy úpravy 
definující všechny v EU dostupná a technicky standardizovaná alternativních paliva, 
specifikovaná evropskými technickými normami, které vydává CEN, a které jsou přijaty do 
systému národních technických norem ČSN.  
 
 
3.        Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1      Identifikace nákladů a přínosů 
 
Změny vyhlášky je možno rozdělit do dvou kategorií.  
 
První představuje rozšíření předmětu úpravy o část definující způsob předávání údajů  
o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích, což zavádí 
analogický nástroj pro předávání informací ve srovnání se získávanými informacemi o prodeji 
pohonných hmot na čerpacích stanicích. Tímto způsobem jsou získávány informace, které 
jsou ve vztahu k jednotlivým dobíjecím stanicím a nejsou získávány prostřednictvím jiných 
statistických šetření. V praxi tak dochází k zavedení obdobných požadavků pro dobíjecí 
i čerpací stanice, což neznevýhodňuje ani jednu z dotčených skupin a nepřináší zbytečnou 
administrativní zátěž pro dotčené subjekty.  
 
Druhou kategorií jsou ostatní změny vyhlášky, které jsou jen technického rázu a v praxi 
nepřinesou u podnikatelské veřejnosti žádné zvýšení nákladů na podnikatelskou činnost. 
 
Výše uvedené změny nebudou mít rovněž žádné dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty. Důvodem je skutečnost, že ČOI bude provádět kontrolu jakosti a složení dalších 
zaváděných druhů pohonných hmot v rámci své dosavadní činnosti.  
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Přínosy spočívají v identifikaci nově zaváděných pohonných hmot resp. v aktualizaci 
stanovení jejich jakostních specifikací. Identifikace a specifikace nových alternativních paliv 
umožní rozvoj nových oblastí podnikání v oblasti dopravy. U biometanu se dále otevírá širší 
cesta pro uplatnění produktu bioplynových stanic, který je současně převážně využíván jako 
zdroj energie lokálního využití (výroba tepla), zatímco při splnění kvalitativních parametrů 
stanovených ve vyhlášce bude umožněno jeho vtláčení do sítě plynových potrubí a tedy jeho 
další využití, například i jako palivo pro dopravu spolu s ostatními druhy zemního plynu 
včetně možnosti uplatnění ve formě stlačeného i zkapalněného biometanu.  
 
3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v jednotlivých 
dobíjecích stanicích přinese samozřejmě vůči dnešnímu stavu jistou minimální administrativní 
zátěž, která je však analogická již aktuálnímu stavu pro čerpací stanice. Navíc orgány státní 
správy získají cenné údaje pro vysoce sledovanou oblast rozvoje elektromobility. Pro jednu 
dobíjecí stanici představuje sestavení dotčeného hlášení pro jeho zhotovitele pracovní zátěž 
v řádu jednotek minut ročně, tedy zcela zanedbatelnou ve smyslu dodatečných finančních 
nákladů vůči současnému stavu.  
 
Ostatní změny v novele vyhlášky při uplatňování v praxi nepřinesou žádné zvýšení nákladů, 
a to ani pro státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a ani pro podnikatelské prostředí. 
 
Navrhovaná právní úprava jistě přinese v budoucnu ekonomické přínosy pro podnikatelskou 
veřejnost, ale s ohledem na současný pouze počáteční stav rozvoje možností využití nových 
alternativních paliv v oblasti dopravy, nelze, za současného stavu v celé oblasti, exaktně tyto 
ekonomické přínosy kvantifikovat. 
 
 
4.      Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
V návaznosti na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“, neboť by došlo 
k nesouladu mezi novelizovaným zákonem 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 jeho prováděcím předpisem, kterým 
vyhláška je.  
  
 
Jediným prakticky možným řešením je proto provést navrhované úpravy vyhlášky 
č. 133/2010 Sb. podle novely zákona o pohonných hmotách (sněm. tisk č. 364 z roku 2019). 
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5.     Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Pro zajišťování dodržování navrhovaných věcných změn vyhlášky ze strany povinných 
subjektů budou využívány stávající implementační a kontrolní mechanismy, které spočívají 
v možnosti kontrolovat státními orgány povinné subjekty a sankcionovat je v případech 
nedodržování stanovených zákonných povinností, a to na základě skutkových podstat  
přestupků uvedených v zákoně 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. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Provedená změna vyhlášky č. 133/2010 Sb., o kvalitě a evidenci pohonných hmot, bude 
přezkoumávána, zda odpovídá požadavkům aplikační praxe a v případě nutnosti budou 
navrženy její změny. Informační zpětná vazba o účinnosti regulace bude realizována 
především prostřednictvím 
 

• poznatků, podkladů a z informací Ministerstva průmyslu a obchodu a jiných 
orgánů veřejné správy, jejichž činnost se dotýká dané oblasti (zejména se jedná 
o Českou obchodní inspekci), 

• informací od profesních sdružení a asociací, 
• námětů, poznatků, případně ze stížností dotčených subjektů, 
• monitoringu médií. 

Přezkoumávat účinnost a efektivitu této právní regulace budou zejména orgány, které s ní 
budou přicházet přímo do styku v rámci její běžné aplikace (zejména Česká obchodní 
inspekce). Jako období, které je vhodné pro přezkum účinnosti opatření a pro zhodnocení 
zavedených změn, se doporučuje doba minimálně 2 let. Tato doba by měla být dostatečně 
dlouhá pro shromáždění dat potřebných pro zhodnocení účinnosti nově přijaté úpravy 
a případných podnětů od dotčených subjektů. V případě potřeby, zejména dalšího technického 
rozvoje alternativních paliv v souvislosti se zaváděním nové legislativy v oblasti 
obnovitelných zdrojů (RED II) lze přezkumné období zkrátit. 
 
7.  Konzultace a zdroje dat  

Uvedené změny byly konzultovány s následujícími subjekty: 

Státní orgány: 

Ministerstvo financí 

Generální ředitelství cel 

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Česká obchodní inspekce 
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Profesní svazy a asociace: 

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) 

Unie nezávislých petrolejářů ČR 

Český plynárenský svaz  

Asociace elektromobilového průmyslu 

Česká asociace LPG 
 
Je dán předpoklad, že se bude dále pokračovat průběžně v konzultacích se svazy a profesními 
sdruženími, aby bylo možné v budoucnu dále vést odbornou diskusi o problematice tohoto 
odvětví.  
 
 
8.       Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Ing. Petr Kříž 
Odbor plynárenství a kapalných paliv 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Tel: 224 85 3339, email: kriz@mpo.cz 

mailto:kriz@mpo.cz

