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N Á V R H 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne……….2020, 

 
kterým se mění nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení 

silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 
 

 

 

 
Vláda nařizuje podle § 14 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona 
č. 369/2016 Sb.: 
 

Čl. I 
 

Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel 
do emisních kategorií a o emisních plaketách, se mění takto: 
 
 
1. V § 2 odst. 1 se za slovo „kategorie“ vkládají slova „1 až 6“ a na konci odstavce se doplňuje 

věta „Do emisní kategorie E se zařadí silniční motorové vozidlo, které splňuje požadavky 
uvedené v části IV. přílohy č. 1 k tomuto nařízení.“. 

 
2. V § 2 odst. 2 se za slovo „údaj“ vkládají slova „o stupni plnění mezních hodnot emisí“. 

 
3. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až f), která 

znějí: 

„d) modrá pro emisní kategorii 5, 

e) fialová pro emisní kategorii 6, 

f) bílá pro emisní kategorii E.“. 

 
4. V § 5 odst. 1 se částka „80 Kč“ nahrazuje částkou „90 Kč“.  

 
5. V příloze č. 1 části I. v řádku tabulky nadepsaném „Emisní kategorie 4“ se slova „EURO 4, 

EURO IV, nebo vyšší“ nahrazují slovy „EURO 4 nebo EURO IV“, za slova „od 1. ledna 2006“ 
se vkládají slova „do 31. srpna 2010“ a za slova „od 1. října 2006“ se vkládají slova „do 30. 
září 2009“. 

 
6. V příloze č. 1 části I. se na konci tabulky doplňují nové řádky, které znějí: 

 
„ 

Emisní 

kategorie 5 

vozidla splňující mezní 

hodnoty emisí EURO 5 

nebo EURO V 

od 1. září 2010 do 31. 

srpna 2015 

od 1. října 2009 do 31. 

prosince 2013  
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Emisní 

kategorie 6 

vozidla splňující mezní 

hodnoty emisí EURO 6 

a vyšší nebo EURO VI 

a vyšší 

od 1. září 2015 od 1. ledna 2014 

“. 
 

7. V příloze č. 1 část II. zní: 
 
„II. Vozidla kategorie M nebo N podle jiného právního předpisu3) se zážehovými motory 
 

 

Mezní hodnoty 
emisí1) 

První zápis vozidla 
kategorie M1 nebo 

N1 do registru 
silničních vozidel ve 

státě, kde bylo 
vozidlo jako nové 

poprvé uvedeno do 
provozu 

První zápis vozidla 
kategorie M2, M3, N2 
nebo N3 do registru 
silničních vozidel ve 

státě, kde bylo 
vozidlo jako nové 

poprvé uvedeno do 
provozu 

Emisní 
kategorie 1 

vozidla nesplňující 
žádné mezní hodnoty 
emisí EURO  

před 1. lednem 1993 před 1. říjnem 1993 

Emisní 
kategorie 4 

vozidla splňující mezní 
hodnoty emisí EURO 1 
nebo EURO I 

od 1. ledna 1993 do 
31. prosince 1996 

od 1. října 1993 do 30. 
září 1996 

Emisní 
kategorie 5 

vozidla splňující mezní 
hodnoty emisí EURO 2 
nebo EURO II 

od 1. ledna 1997 do 
31. prosince 2000 

od 1. října 1996 do 30. 
září 2001 

Emisní 
kategorie 6 

vozidla splňující mezní 
hodnoty emisí EURO 3 
a vyšší nebo EURO III 
a vyšší  

od 1. ledna 2001  od 1. října 2001  

“ 
 

8. V příloze č. 1 části III. se v nadpisu třetího řádku tabulky číslo „4“ nahrazuje číslem „6“. 
 

9. V příloze č. 1 část IV. včetně poznámky pod čarou č. 3 zní: 
 

„IV. Do emisní kategorie E se zařazují vozidla kategorie M, N nebo L podle jiného právního 

předpisu3), používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík 

a) výlučně, nebo 

b) v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 
50 g/km. 

________________ 
3) Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 

 
10. Příloha č. 2 zní: 

 „Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 56/2013 Sb. 
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Vzory emisních plaket 
 

 

Emisní plaketa pro emisní kategorii 2 - červená RAL 3020 

 

 

Emisní plaketa pro emisní kategorii 3 - žlutá RAL 1023 

 

 

Emisní plaketa pro emisní kategorii 4 - zelená RAL 6024 
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Emisní plaketa pro emisní kategorii 5 - modrá RAL 5012 

 

 

 
Emisní plaketa pro emisní kategorii 6 - fialová RAL 4006 

 

 

Emisní plaketa pro emisní kategorii E - bílá RAL 9016 

“. 
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Čl. II 
 

Účinnost 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020. 
 

 
 
 

Předseda vlády: 
 
 
 
 
 
 

Ministr životního prostředí: 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBLSC2PX5)


