
IV. 

ODŮVODNĚNÍ  

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

A Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Na území České republiky dochází z hlediska kvality ovzduší především k překračování 
imisních limitů pro suspendované částice frakce PM2,5, PM10, NO2 a benzo(a)pyrenu, který je 
vázán na povrchu suspendovaných částic a má významné mutagenní, teratogenní a 
karcinogenní účinky. Tyto látky vznikají ve významném množství v emisích zejména ze 
starších dieselových vozidel. Novější vozidla a elektrická vozidla (plug-in-hybridy, 
elektromobily a vozidla s vodíkovým pohonem) produkují výrazně nižší množství těchto 
znečisťujících látek. 

Nejvíce zasaženou oblastí jsou velká města a aglomerace s vysokou hustotou osídlení, 
vysokou dopravní náročností a hustou silniční sítí. Podíl sektoru „silniční doprava“ činil na 
celém území ČR v roce 2017 cca 32 % celkových emisí oxidů dusíku, cca 7 % celkových emisí 
primárních částic PM10, cca 6 % celkových emisí primárních částic PM2,5 a cca 5 % celkových 
emisí VOC. Nicméně na území velkých měst a aglomerací je podíl silniční dopravy na celkové 
produkci emisí znečisťujících látek, zejména pevných částic a oxidů dusíku, několikanásobně 
vyšší, např. v Praze se v roce 2017 doprava podílela na celkových emisích PM2,5 cca 50 % a 
na celkových emisích oxidů dusíku cca 75 %. V roce 2018 došlo k překročení imisních limitů 
pro suspendované částice PM10, PM2,5 a benzo(a)pyren na 12,7 % území ČR, kde žije 36,3% 
obyvatelstva. Roční imisní limit pro oxid dusičitý byl překročen (obdobně jako v roce 2017) na 
třech měřicích lokalitách s vysokou intenzitou dopravy v Praze a Brně, avšak nadlimitní 
koncentrace lze předpokládat i na jiných dopravně zatížených místech 

Evropská komise vede v současné době s ČR dvě infringementová řízení kvůli neplnění 
povinností vyplývajících členským státům z práva EU, konkrétně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 
ovzduší pro Evropu (dále jen „směrnice o kvalitě ovzduší“). Předmětem řízení je překračování 
mezních hodnot, resp. imisních limitů, stanovených pro částice PM10 a NO2, tedy nevyhovující 
kvalita ovzduší pro nedodržování těchto mezních hodnot, resp. imisních limitů. V současné 
době ČR hrozí soudní řízení před Soudním dvorem EU pro nesplnění povinností vyplývajících 
z práva EU a následně případné uložení citelných finančních sankcí. Evropská komise proto 
poskytla ČR čas pro bezodkladné dosažení imisních limitů a zároveň konzultaci (tzv. Clean Air 
Dialogue) v rámci níž byly identifikovány nástroje pro dosažení uvedených cílů ve zlepšování 
kvality ovzduší, konkrétně dosažení imisních limitů. 

Jedním z nástrojů, kterým lze plošně snížit znečištění ovzduší způsobené dopravou, je 
zavádění tzv. nízkoemisních zón na území obce či její části na základě § 14 zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). 
Nízkoemisní zóny jsou oblasti, do kterých je omezen vjezd a v nich omezen provoz určitým 
skupinám silničních motorových vozidel. Omezený vjezd nebo provoz v rámci nízkoemisní 
zóny mají vozidla, která nejsou označena tzv. emisní plaketou prokazující zařazení do 
konkrétní emisní kategorie stanovené nařízením vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel 
pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách (dále 
jen „nařízení vlády o emisních plaketách“), která nejsou vozidly uvedenými v příloze č. 8 
k zákonu o ochraně ovzduší, případně nejsou označena emisní plaketou vydanou podle 
právního řádu jiného členského státu EU. 
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Využití tohoto nástroje bylo doporučeno Evropskou komisí v rámci výše uvedeného jednání k 
nevyhovující kvalitě ovzduší v ČR (tzv. Clean Air Dialogue). Na základě tohoto jednání bylo 
přijato Usnesení vlády č. 502 ze dne 8. 7. 2019 o Závěrech vyplývajících z Dialogu o čistém 
ovzduší a návrhu dalšího postupu, kterým byl uložen ministru životního prostředí úkol předložit 
vládě do 31. prosince 2019 návrh novely nařízení vlády o emisních plaketách. 

Jedním z důvodů, proč nejsou v současnosti nízkoemisní zóny vyhlašovány, je jejich 
předpokládaný nízký přínos ke zlepšení kvality ovzduší, který je způsoben mimo jiné i 
zastaralým rozřazením vozidel do emisních kategorií dle nařízení vlády o emisních plaketách. 
Rozřazení vychází z německého systému, který byl v Německu zaveden již před více než 12 
lety. Při tomto rozřazení mohou všechna zážehová vozidla splňující alespoň emisní normu 
EURO 1 nebo I, tedy zařazená do emisní kategorie 4 (rok výroby do roku 1993) získat zelenou 
emisní plaketu umožňující vjezd do každé emisní zóny a její části. U vznětových vozidel mohou 
tuto (zelenou) plaketu získat vozidla splňující alespoň emisní normu EURO 4 nebo IV, tedy 
zařazená do emisní kategorie 4 (rok výroby po roce 2006), žlutou plaketu vozidla plnící emisní 
normu EURO 3 nebo III, tedy zařazená do emisní kategorie 3 (rok výroby cca 2001 až 2006) 
a červenou plaketu vozidla plnící emisní normu EURO 2 nebo II, tedy zařazená do emisní 
kategorie 2 (rok výroby cca 1996 až 2001). Vozidlům splňujícím emisní normu EURO 1 nebo 
I, tedy zařazená do emisní kategorie 1 nepřísluší žádná emisní plaketa. 

Vzhledem k tomu, že zejména ve větších městech je relativně mladý vozový park, došlo by při 
zavedení nízkoemisní zóny s využitím stávající kategorizace vozidel dle nařízení vlády o 
emisních plaketách i v nejpřísnější verzi k omezení pouze velmi omezeného počtu vozidel, a 
tím k nízkému přínosu ke zlepšení kvality ovzduší. Efektivita vynaložených finančních 
prostředků vzhledem k dopadům na kvalitu ovzduší by tak byla nízká, což potvrzují i dosavadní 
studie proveditelnosti nízkoemisních zón1. V rámci nich bylo vypočítáno, že při stávajícím 
rozdělení emisních kategorií může dojít ke snížení imisních příspěvků na území NEZ pouze 
v řádu desetin µg.m-3 u PM10,  PM2,5 i NO2. Efektivita konkrétní nízkoemisní zóny však vždy 
závisí na řadě dalších faktorů, jako je např. rozsah zóny (čím větší, tím pozitivnější vliv), rozsah 
udílení případných výjimek z omezení, či nastavení omezení pro jednotlivé emisní kategorie. 

Jednou z možností jak zvýšit efektivitu nízkoemisních zón je rozšíření stávající skupiny 
emisních kategorií (a tedy i druhů emisních plaket) tak, aby rozlišovaly emisní kategorie dále 
dle norem EURO, které byly zavedeny po normě EURO 4 nebo IV, tedy norem EURO 5 nebo 
V a EURO 6 nebo VI.  Zároveň bude zavedena speciální emisní kategorie (a odpovídající 
plaketa) pro vozidla, která používají jako palivo elektrickou energii nebo vodík, a to buďto 
výlučně, nebo v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu 
nejvýše 50 g/km. Takovýmto způsobem na situaci se znečištěním ovzduší způsobeným ve 
velkých sídlech, zejména nadměrnou dopravou, reagovalo např. Rakousko. V Rakousku se 
však nízkoemisní zóny vztahují pouze na nákladní vozidla. 

V rámci Evropy se lze setkat s různými systémy emisních plaket. Kromě výše uvedeného 

německého systému, který byl však modifikován zavedením tzv. modrých zón, do kterých je 

vyhlášen obecný zákaz vjezdu vozidlům se vznětovými motory, případně s určitými 

modifikacemi, je to například francouzský systém, který používá celkem 6 kategorií, v rámci 

nichž se rozlišuje i typ motoru. Oproti německému je přísnější (zahrnuje i vozidla plnící emisní 

normu EURO 5 a 6), mimo jiné i ve vztahu k nákladním automobilům a autobusům. Dále 

existuje také slovenský systém, který však nerozlišuje typ paliva (kromě vodíku a elektřiny) a 

vozidla jsou členěna do 5 kategorií podle emisní třídy, přičemž elektrické a vodíkové 

automobily mají svou kategorii.  

 

 
1 Např. studie proveditelnosti Statutárního města Brna, dostupná zde: https://www.brnenskeovzdusi.cz/nizkoemisni-zony/, 
Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisní zóny ve městě Písku a Zhodnocení efektu novely nařízení vlády č. 56/2013 
Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 
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B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh je založen na zmocnění zakotveném v § 14 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto zákonem je zcela v souladu.  

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou 

Konkrétní jednotná úprava nízkoemisních zón není na úrovni práva EU zakotvena. 

Předkládaný návrh, stejně jako novelizované nařízení vlády o emisních plaketách tedy není 

transpozičním předpisem a do jeho obsahu se nepromítá obsah evropské právní úpravy, resp. 

právní předpisy EU jsou reflektovány pouze volně a nepřímo. Za relevantní lze považovat např. 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě 

vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, v platném znění.  V příloze č. XV této směrnice 

je zavádění nízkoemisních zón v rámci členských států zmíněno jako jedno z možných 

opatření v boji proti znečištění ovzduší. Nařízení vlády o emisních plaketách dále využívá pro 

zařazení motorových vozidel do emisních kategorií také stupně plnění mezních hodnot emisí 

ve výfukových plynech, které jsou stanoveny evropskými předpisy.  

D Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti navrhované právní 

úpravy 

V současné době je pojem nízkoemisní zóny zaveden v zákoně č. 201/2012 Sb. o ochraně 

ovzduší, konkrétně v § 14 odst. 8, který umožňuje obci stanovit zónu s omezením provozu 

silničních motorových vozidel za účelem snížení znečištění ovzduší z dopravy. Dosud však v 

obcích ČR nebyla vyhlášena žádná nízkoemisní zóna. Nařízení vlády o emisních plaketách 

stanovuje způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií, vzory 

emisních plaket, pravidla pro označení silničního motorového vozidla příslušnou emisní 

plaketou, bližší podmínky distribuce emisních plaket a jejich cenu. Jedním z nástrojů, jak 

plošně snížit znečištění ovzduší způsobené dopravou, je zavádění tzv. nízkoemisních zón na 

území obce či její části a jednou z možností jak zvýšit efektivitu nízkoemisních zón je rozšíření 

stávající skupiny emisních kategorií (a tedy i druhů emisních plaket) tak, aby nově rozlišovaly 

emisní kategorie také dle norem EURO 5 a EURO 6, resp. EURO V a EURO VI. Zároveň je 

zde potřeba speciální úpravy pro silniční vozidla s alternativním pohonem. Cílem je vytvoření 

podmínek pro zlepšení kvality ovzduší omezením znečištění z dopravy v obcích na území ČR, 

zamezit překračování imisních limitů a adekvátně nastavit kategorie emisních plaket ve vztahu 

k aktuálnímu složení vozového parku. 

E Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

Cena za emisní plaketu by se měla zvýšit o průměrnou meziroční inflaci (zaokrouhleno na 

desítky nahoru) z 80 Kč na 90 Kč s ohledem na vývoj cen a nutnost alespoň částečného pokrytí 

nákladu na výrobu a distribuci emisních plaket. Navýšení ceny je v souladu s omezením 

maximální výše ceny za emisní plaketu uvedeným v ustanovení § 14 odst. 8 zákona č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, které je stanoveno na 200 

Kč. Současně lze konstatovat, že navýšení ceny není předmětem úprav za účelem vyššího 

zisku. 

Ve vztahu k podnikatelskému prostředí nemá navrhovaná právní úprava žádný dopad.  

F Zhodnocení dopadů ve vztahu k zákazu diskriminace a k rovnosti mužů a žen 
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Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace, včetně 

rovného postavení mužů a žen. 

G Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na ochranu soukromí a osobních údajů.  

H Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nezakládá žádná korupční rizika ani nemá žádné dopady na míru 

korupce. 

I Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K bodům 1 a 2 (§ 2 odst. 1 a 2) 

V návaznosti na zavedení nové emisní kategorie a odpovídající plakety pro vozidla, která 

používají jako palivo elektrickou energii nebo vodík, a to buďto výlučně, nebo v kombinaci s 

jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km, je nutno 

v textu ustanovení stanovujícího způsob zařazování vozidel do emisní kategorie uvést, že 

v případě této nové emisní kategorie není dělícím kritériem stupeň plnění mezních hodnot 

emisí ve výfukových plynech podle předpisů Evropské unie, nýbrž splnění výše uvedeného 

požadavku. Jedná se o shodné kritérium jako pro vydání registrační značky elektrického 

vozidla dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“). 

Upřesňující úprava provedená bodem 2. pak přímo souvisí s výše popsanou změnou. 

K bodu 3 (§ 3) 

Do znění § 3 se doplňují podkladové barvy použité pro odlišení emisních plaket. Nové 

podkladové barvy se použijí pro nově zaváděné emisní plakety, které prokazují splnění 

požadavků příslušné normy EURO, případně označují vozidla, která používají jako palivo 

elektrickou energii nebo vodík, a to buďto výlučně, nebo v kombinaci s jiným palivem, je-li 

hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km. Pro nové emisní plakety se 

používají barvy modrá pro emisní plaketu prokazující zařazení do emisní kategorie 5, fialová 

pro emisní plaketu prokazující zařazení do emisní kategorie 6 a bílá pro vozidla používající 

jako palivo elektrickou energii nebo vodík, tedy zařazená do emisní kategorie E. Barevné 

rozlišení jednotlivých druhů emisních plaket je provedeno v příloze č. 2 k nařízení vlády o 

emisních plaketách pomocí kódů, které označují jednotlivé barevné odstíny, jež jsou použity 

pro danou emisní plaketu. Tyto kódy odpovídají kódům dle vzorníku barev RAL. Vzorník barev 

RAL byl do 1. 6. 2012 převzat také v české technické normě ČSN 67 3067 Označování a 

hodnocení barevných odstínů nátěrů, která však k tomuto datu byla bez náhrady zrušena. 

K bodu 4 (§ 5) 

Navrhuje se zvýšit cenu emisní plakety o průměrnou meziroční inflaci mezi léty 2012 - 2019, 

tedy rokem kdy bylo nařízení vlády o emisních plaketách zpracováno a rokem kdy je nařízení 

vlády o emisních plaketách novelizováno. Na základě dat zveřejňovaných Českým statistickým 
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úřadem2 byla průměrná meziroční inflace v období 2012 – 2019 vypočtena na 1,23 %. Původní 

cena emisní plakety 80 Kč by se tedy měla zvýšit na 90 Kč s ohledem na vývoj cen a nutnost 

alespoň částečného pokrytí nákladu na výrobu a distribuci emisních plaket. Navýšení 

odpovídá průměrné meziroční inflaci zaokrouhlené na desítky nahoru. Současně je navýšení 

ceny v souladu s omezením maximální výše ceny za emisní plaketu uvedeným v ustanovení 

§ 14 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, které 

je stanoveno na 200 Kč.  

K bodům 5 až 9 (příloha č. 1) 

V příloze č. 1 k nařízení vlády o emisních plaketách se zavádí 3 nové emisní kategorie 

v závislosti na typu vozidla či jeho pohonu. Do jednotlivých emisních kategorií se zařazují 

vozidla, skupiny vozidel, která mají stejné nebo podobné emisní charakteristiky, tj. dopad na 

znečišťování ovzduší. Emisní kategorie silničních motorových vozidel jsou v návrhu novely 

nařízení vlády o emisních plaketách rozlišeny i nadále pro jednotlivé typy spalovacího motoru 

vozidla (zážehové či vznětové motory), dále speciálně pro vozidla kategorie L dle určení 

zákonem č. 56/2001 Sb. Nově je v příloze č. 1 zařazena emisní kategorie pro vozidla, která 

používají jako palivo elektrickou energii nebo vodík, a to buďto výlučně, nebo v kombinaci s 

jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km. Jednotlivé 

nově vkládané emisní kategorie č. 5, 6 a E silničních motorových vozidel jsou v návrhu novely 

nařízení vlády o emisních plaketách rozlišeny obdobně jako již zavedené emisní kategorie č. 

1 – 4 na základě typu mezních hodnot emisí EURO, které dané vozidlo splňuje. 

Podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s předpisy Evropské unie 

je vozidlo zařazeno do příslušných buďto již zavedených emisních kategorií č. 1 – 4, nebo 

nově zaváděných emisních kategorií č. 5 a 6. V případě, že tyto údaje nejsou k dispozici, 

rozhoduje o příslušnosti vozidla ke konkrétní emisní kategorii datum prvního zápisu vozidla do 

registru silničních vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb. 

Pokud se jedná o vozidla, která mají nižší dopad na kvalitu ovzduší, tj. vozidla, která používají 

jako palivo elektrickou energii nebo vodík, a to buďto výlučně, nebo v kombinaci s jiným 

palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km, je pro tato vozidla 

nově vymezena speciální emisní kategorie E do které mohou být zařazeny pouze uvedená 

vozidla. 

Stupeň plnění mezních hodnot emisí se pro účely stanovení nově zavedené emisní kategorie 

č. 5 a 6 prokazuje nadále zápisem v technickém průkaze vozidla (osvědčení o registraci 

vozidla, část II.). 

Nově zaváděné emisní plakety budou mít stejně jako emisní plakety již zavedené, tj. pro emisní 

kategorie č. 1 – 4, univerzální platnost na celém území ČR, budou tedy dokládat příslušnost 

vozidla ke konkrétní emisní kategorii pro účel posouzení splnění podmínek pro vjezd do 

jakékoliv obce ČR, která na svém území vyhlásí nízkoemisní zónu. 

K bodu 10 (příloha č. 2) 

Současná příloha č. 2 se doplňuje o 3 nové vzory emisních plaket, které budou zavedeny pro 

označování silničních motorových vozidel s ohledem na splnění požadavků příslušné emisní 

kategorie specifikované v příloze č. 1 k nařízení vlády o emisních plaketách. Nové vzory stejně 

jako vzory stávajících emisních plaket splňují veškeré požadavky a obsahují veškeré prvky, 

které jsou pro emisní plakety povinné dle § 3 odst. 3 a násl. nařízení vlády o emisních 

plaketách. Barevné rozlišení jednotlivých druhů emisních plaket je provedeno pomocí kódů, 

 
2 https://www.czso.cz/csu/czso/prumerna-rocni-mira-inflace-v-letech-1998-2018  
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které označují jednotlivé barevné odstíny, jež jsou použity pro danou emisní plaketu. Tyto kódy 

odpovídají kódům dle vzorníku barev RAL. Vzorník barev RAL byl do 1. 6. 2012 převzat také 

v české technické normě ČSN 67 3067 Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů, 

která však k tomuto datu byla bez náhrady zrušena. 

K části II Účinnost 

Účinnost nařízení je stanovena v souladu s ust. § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 

zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zák. č. 277/2019 Sb., tedy k 1. červenci 

2020. 
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