
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních 
motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 2. 12. 2019, 
s termínem dodání stanovisek do 23. 12. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Zásadní připomínky 

Ministerstvo 
dopravy 

Zásadní připomínky:  

I když v principu oceňujeme, že navrhovaná novela předmětného nařízení 
vlády bere v potaz nový vývoj na trhu vozidel (včetně postupného zavádění 
bezemisních vozidel), považujeme za krajně nešťastné, že daný návrh 
počítá s tím, že by se i v případě bezemisních vozidel měl za vydání nově 
definované emisní plakety pro emisní kategorii „E“ platit určitý poplatek. 
Podle našeho názoru je to zcela v rozporu s filosofií, na které je založen 
Národní akční plán čisté mobility, který pro tato vozidla počítá s existencí 
určitého mechanismu pobídek (v tuto chvíli například v podobě zavedení 
registrační značky pro elektrická vozidla, jejichž tabulky se vydávají zcela 
zdarma, volného parkování v Praze na parkovacích zónách nebo 
osvobození pro tato vozidla z placení dálniční známky).  
S ohledem se výše uvedené jsme přesvědčeni, že celý systém by měl být 
nastaven tak, aby bezemisní vozidla disponovala vůči jiným vozidlům určitou 
výhodou. První možností je, že k těmto vozidlům bude příslušná plaketa 
vydána zcela bezplatně (viz analogie s vydáním tabulek s registrační 
značkou pro elektrická vozidla). Pokud by něco takového nebylo technicky 
možné, požadujeme zamýšlenou plaketu „E“ zcela zrušit s tím, že za 
dostatečný nástroj pro rozlišení těchto vozidel v běžném provozu by měla být 
považována zmiňovaná registrační značka pro elektrická vozidla. 
Argumentem pro tento návrh je fakt, že definice vozidel emisní kategorie „E“ 

Akceptováno jinak, vysvětleno. 
 
Vydávání emisních plaket za úplatu vyplývá 
přímo ze zákona o ochraně ovzduší (viz § 14 
odst. 6). Navrhovaná úprava by tedy 
vyžadovala změnu zákona nikoliv změnu 
prováděcího předpisu. Ta je v návaznosti na 
usnesení vlády č. 917/2019 plánována v roce 
2021 a v rámci bude realizováno také 
zefektivnění systému nízkoemisních zón vč. 
možné elektronizace emisních plaket (náhrada 
papírových plaket zápisem do registru vozidel), 
čímž by mohly být poplatky za emisní plakety 
pro všechna vozidla zrušeny, a dále možnost 
nahrazení emisní plakety registrační značkou 
pro elektrovozidla. Navíc je třeba zdůraznit, že 
z časového hlediska je tento postup zcela 
dostačující, neboť potenciálně vyhlášená 
nízkoemisní zóna může nabýt účinnosti 
nejdříve 12 měsíců od jejího vyhlášení (§ 14 
odst. 3 zákona). 
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je zcela totožná s definicí vozidel, k nimž se na základě zákona č. 56/2001 
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích vydává 
registrační značka pro elektrická vozidla (viz § 7b).  

Předkladatel zároveň deklaroval, že rámci 
aktualizace Národního akčního plánu čisté 
mobility bude po dohodě s MPO (předkladatel 
plánu) do tohoto plánu zařazena karta s 
legislativním opatřením ve výše uvedeném 
smyslu.  
Na základě výše uvedeného sdělilo MD, že 
na připomínce netrvá. 
 

Připomínky: 
 Kromě výše uvedeného dáváme ke zvážení, zda při stanovení ceny 
emisních plaket nějak nezohlednit emisní charakter jednotlivých vozidel. 
Jednotná cena (navýšená dokonce o 10 Kč) toto neumožňuje. Podle našeho 
názoru by cena emisní plakety pro vozidla jednotlivých emisních kategorií 
mohla být odstupňována sestupně podle míry emisní zátěže. Jsme přitom 
toho názoru, že takovéto opatření by mohlo mít určitý pozitivní dopad na 
celkovou obměnu vozového parku. 

Vysvětleno. 
Podle dikce ust. § 14 odst. 6 zákona o ochraně 
ovzduší se výše ceny plakety „stanoví na 
základě nákladů na výrobu a distribuci“. Další 
aspekty, které by bylo možno zohlednit, zákon 
nezmiňuje. Podstatou poplatku za emisní 
plaketu není generování zisku, pouze pokrytí, či 
částečné pokrytí výrobních a distribučních 
nákladů. Z tohoto důvodu je cena koncipována 
jako jednotná a není potřeba ji modifikovat 
v návaznosti na emisní kategorii. Vzhledem 
k řádové výši této (jednorázové) platby nelze 
očekávat jakýkoli dopad v připomínce 
navrhovaného odstupňování na vozový park. 

Hospodářská 
komora ČR 

A. Obecná zásadní připomínka 

Nedostatečně zpracovaná RIA. Absence dopadů na soukromou sféru 

poskytovatelů pohřebních služeb. Nebude umožněn vjezd speciálních 

pohřebních vozidel bez správné nízko emisní plakety. Toto může přivést 

předmětné podnikatele k úpadku (nebudou mít na nákup speciálních 

pohřebních vozidel odpovídajících vyhlášené nízko emisní zóny. Občané 

budou mít tímto dražší služby. 

Neřeší nemožnost vjezdu starších pohřebních vozidel do nízko emisních 

zón. 

Negativní dopad na podnikatelskou sféru a občany. V případě, že 

podnikatelé budou muset ve městech s vyhlášenými nízko emisními zónami 

Vysvětleno. 
 
Část první – Zákon o ochraně ovzduší přímo 
stanoví možnost udělení individuální výjimky ze 
zákazu vjezdu do nízkoemisní zóny v případě 
nesplnění požadavků na povolení vjezdu. 
V ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona je 
uvedeno, že individuální výjimku lze povolit 
v případě, že by podnikání žadatele o výjimku 
bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno 
omezením provozu v nízkoemisní zóně. 
 
Část druhá – ve vztahu k podnikatelům viz 
výše.  
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zakoupit nová vozidla odpovídající vyhlášené zóně, dojde k enormnímu 

navýšení cen pohřbů. 

Připomínka se nevztahuje k předmětu 
novelizace nařízení vlády, ale k podstatě 
regulace prostřednictvím nízkoemisních zón. 
Možnost jejich vyhlášení je upravena na úrovni 
platného a účinného zákona nikoliv 
prováděcího právního předpisu. 

HKČR na připomínce nadále netrvá. 
1. Připomínka k § 2 (návaznost má rovněž § 3 a příloha č. 1 a 2) 

Požadujeme zahrnout pod jednu zelenou emisní plaketu vozidla se 
vznětovým motorem od emisní normy EURO 5 a výše; naopak vozidla se 
vznětovým motorem s emisní normou EURO 4 by měla mít plaketu žlutou (tj. 
zpřísnění oproti současnému stavu). U vozidel s motorem zážehovým pak 
lze mít jednu emisní plaketu pro vozidla s emisní normou EURO 4 a výše 
(zelenou). 

Odůvodnění:  

Z hlediska cíle novelizovaného nařízení (kvalita ovzduší) ani 

administrativních nákladů nedává smysl oddělovat od sebe vozidla splňující 

emisní normu EURO 5 a EURO 6 u vozidel se vznětovým motorem a vozidla 

od emisní třídy EURO 4 výše s motorem zážehovým. 

Původní Nařízení vlády ve své konstrukci vyšlo ze systému uplatněného v 

SRN, záměrem byla dokonce i plná kompatibilita tak, aby mohly být plakety 

uznávány i mezi oběma státy vzájemně. Systém SRN spočívá v principu, 

který zohledňuje, ty škodlivé látky, které nejvíce škodí právě ve městech, což 

je jiné u benzinových a naftových motorů. U benzinových se vycházelo z 

principu, že základním zlomem byl příchod emisního předpisu EURO 1, který 

snížil řádově produkci jedovatého CO, u dieselů byly hlavní znečišťující 

látkou pevné částice. V SRN byla zelená plaketa proto u benzínových 

zážehových motorů od EURO 1 výše, u dieselových mají v SRN složitější 

systém, kdy zelenou plaketu mohou mít pouze vozy s filtry pevných částic 

(DPF). 

Návrh novely Nařízení vlády tento princip opouští a jde výrazně nad rámec 
jeho původní filosofie. Naftové vozy EURO 5 a EURO 6 plní podmínku DPF 

Vysvětleno. 
 
Dle stávajícího znění mají naftová vozidla plnící 
alespoň emisní normu EURO 4 (rok výroby po 
roce 2006), nárok na zelenou, tj. „nejlepší“ 
emisní plaketu.  
S nástupem emisní normy EURO 5 a 6 došlo 
k výraznému zpřísnění maximální dovolené 
produkce u emisí pevných částic a oxidů 
dusíku. V důsledku těchto změn byla naftová 
vozidla plnící emisní normu EURO 5 
vybavována filtrem pevných částic a následně 
vozidla plnící emisní normu EURO 6 byla 
vybavována tzv. selektivní katalytickou redukcí 
oxidů dusíku. Vzhledem k tomu, že na území 
českých obcí dochází k překračování imisních 
limitů pro pevné částice a oxidy dusíku, je 
vhodné upravit parametry nástroje obcí pro 
regulaci znečištění ovzduší pocházejícího 
z dopravy v jejím území tak, aby, jim umožnil 
adekvátně regulovat nejvýznamnější zdroje 
těchto emisí v rámci aktuálního složení a 
predikce vývoje vozového parku v ČR.   
 
HKČR na připomínce nadále netrvá. 
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shodně a není z hlediska produkce pevných částic zásadní důvod je 
administrativně dělit. U zážehových motorů přidání samostatné plakety 
EURO 5 a 6 nepřináší zásadní efekt ve městech (hodnoty jsou nižší, ale 
nikoliv řádově), základem by nadále měl zůstat jedovatý CO. 

2. Připomínka k § 2 (návaznost má rovněž § 3 a příloha č. 1 a 2) 

Naopak dává smysl mít dvě různé emisní plakety pro bateriová a vodíková 
elektrická vozidla (tedy vozidla s lokálními nulovými emisemi) na jedné 
straně a plug-in hybridy na straně druhé. 

Odůvodnění:  

Zavedení zvláštních emisních plaket pro elektrická vozidla vnímáme 

pozitivně jako další opatření na podporu čisté mobility. Z hlediska cíle 

Nařízení vlády (zaměření na kvalitu ovzduší, zejména ve městech) je 

nicméně třeba vzít v úvahu, že plug-in hybridy se mohou pohybovat i jen 

výhradně na benzín nebo na naftu, a proto do budoucna bude užitečné mít 

od sebe BEVs/FCEVs a PHEVs emisní plaketou odlišené. 

Vysvětleno. 
 
Speciální právní úprava pro bateriová a 
vodíková elektrická vozidla v rámci jedné 
emisní plakety vychází z legislativního pojetí 
regulace této skupiny vozidel použité v rámci 
právní úpravy registračních značek pro tato 
vozidla, která je obsažena v § 7b odst. 6 an. 
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, v platném 
znění. Považujeme za pozitivní, že jsou v tomto 
aspektu obě právní úpravy synchronní. 

HKČR na připomínce nadále netrvá. 

Svaz 
průmyslu a 
dopravy ČR 

1. K § 2 (návaznost na § 3 a přílohy č. 1 a 2) – klasické spalovací motory 

Navrhujeme vozidla se vznětovým motorem od emisní normy EURO 5 výše zahrnout 

pod jednu zelenou emisní plaketu. Naopak vozidla se vznětovým motorem s 

emisní normou EURO 4 by měla mít plaketu žlutou (tj. zpřísnění oproti 

současnému stavu).  

U vozidel s motorem zážehovým pak navrhujeme jednu emisní plaketu pro vozidla s 

emisní normou EURO 4 a výše (zelenou).  

Odůvodnění: 

Z hlediska cíle novelizovaného nařízení (kvalita ovzduší) ani administrativních 

nákladů nedává smysl oddělovat od sebe vozidla splňující emisní normu EURO 5 

a EURO 6 u vozidel se vznětovým motorem a vozidla od emisní třídy EURO 4 

výše s motorem zážehovým. 

Původní nařízení vlády ve své konstrukci vyšlo ze systému uplatněného v SRN. 

Záměrem byla dokonce i plná kompatibilita tak, aby mohly být plakety uznávány 

Viz připomínka 1 HKČR. 
 
Vysvětleno. 
 
Dle stávajícího znění mají naftová vozidla plnící 
alespoň emisní normu EURO 4 (rok výroby po 
roce 2006), nárok na zelenou, tj. „nejlepší“ 
emisní plaketu.  
S nástupem emisní normy EURO 5 a 6 došlo 
k výraznému zpřísnění maximální dovolené 
produkce u emisí pevných částic a oxidů 
dusíku. V důsledku těchto změn byla naftová 
vozidla plnící emisní normu EURO 5 
vybavována filtrem pevných částic a následně 
vozidla plnící emisní normu EURO 6 byla 
vybavována tzv. selektivní katalytickou redukcí 
oxidů dusíku. Vzhledem k tomu, že na území 
českých obcí dochází k překračování imisních 
limitů pro pevné částice a oxidy dusíku, je 
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mezi oběma státy vzájemně. Německý systém zohledňuje, které škodlivé látky 

nejvíce škodí právě ve městech, což je jiné u benzinových a naftových motorů. U 

benzinových se vycházelo z principu, že základním zlomem byl příchod emisního 

předpisu EURO 1, který snížil řádově produkci jedovatého CO, u dieselů byly 

hlavní znečišťující látkou pevné částice. Proto byla v Německu zelená plaketa u 

benzínových zážehových motorů od EURO 1 výše. U dieselových je systém 

složitější, kdy zelenou plaketu mohou mít pouze vozy s filtry pevných částic 

(DPF). 

Návrh novely nařízení vlády tento princip opouští a jde výrazně nad rámec jeho 

původní filosofie.  

Naftové vozy EURO 5 a EURO 6 plní podmínku DPF shodně a není z hlediska 

produkce pevných částic zásadní důvod je administrativně dělit. U zážehových 

motorů přidání samostatné plakety EURO 5 a 6 nepřináší zásadní efekt ve 

městech (hodnoty jsou nižší, ale nikoliv řádově), základem by nadále měl zůstat 

jedovatý CO. 

Tato připomínka je zásadní. 

vhodné upravit parametry nástroje obcí pro 
regulaci znečištění ovzduší pocházejícího 
z dopravy v jejím území tak, aby, jim umožnil 
adekvátně regulovat nejvýznamnější zdroje 
těchto emisí v rámci aktuálního složení a 
predikce vývoje vozového parku v ČR.  
SPČR na připomínce nadále netrvá.  

2. K § 2 (návaznost na § 3 a přílohy č. 1 a 2) - elektromotory 

Požadujeme naopak zavedení dvou různých emisních plaket pro bateriová a 

vodíková elektrická vozidla (tedy vozidla s lokálními nulovými emisemi) na jedné 

straně a plug-in hybridy na straně druhé. 

Odůvodnění: 

Zavedení zvláštních emisních plaket pro elektrická vozidla vnímáme pozitivně jako 

další opatření na podporu čisté mobility. Z hlediska cíle nařízení vlády (zaměření na 

kvalitu ovzduší, zejména ve městech) je nicméně třeba vzít v úvahu, že plug-in 

hybridy se mohou pohybovat i jen výhradně na benzín nebo na naftu, a proto do 

budoucna bude užitečné mít od sebe BEVs/FCEVs a PHEVs emisní plaketou 

odlišené. 

Tato připomínka je zásadní. 

Viz připomínka 2 HKČR 
 
Vysvětleno. 
 
Speciální právní úprava pro bateriová a 
vodíková elektrická vozidla v rámci jedné 
emisní plakety vychází z legislativního pojetí 
regulace této skupin vozidel použité v rámci 
právní úpravy registračních značek pro tato 
vozidla, která je obsažena v § 7b odst. 6 an. 
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, v platném 
znění. Považujeme za pozitivní, že jsou v tomto 
aspektu obě právní úpravy synchronní. 

SPČR na připomínce nadále netrvá. 

AVČR Zásadní připomínka: Vysvětleno. 
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1. Obecně k materiálu jako celku – k rozdělení silničních motorových 

vozidel do emisních skupin: 

Požadujeme změnit stávající rozdělení silničních motorových vozidel 

do emisních skupin dle kategorie jejich homologace a nahradit je rozdělením 

do kategorií se zohledněním následujících kritérií: 

Rozdělení emisí do kategorií by mělo zohledňovat skutečné emise částic 

a NO2, kde by měl být uplatněn stejný limit pro všechny technologie. Měl by 

být zohledněn skutečný stav technologie (například, avšak nejen, Dieselgate) 

a zásadní změny v technologii v průběhu Euro 5 a Euro 6 – zavedení filtrů 

částic (od Euro 5b pro naftové motory) a zavedení limitů pro emise za 

provozu (Euro 6d). 

Mělo by být umožněno dosažení vyšší emisní kategorie dodatečnou úpravou 

vozidla, například osazením filtrem částic. 

Měl by platit princip rovnosti, tj. přípustné emise na lehké vozidlo by měly 

být „technologicky neutrální“ – z hlediska ochrany ovzduší by stejný limit 

měl být aplikován na všechna osobní vozidla. 

Navrhujeme, aby využití plakety bylo podmíněno tím, že vozidlo bude 

v odpovídajícím technickém stavu, bez úprav, jejichž důsledkem bude 

navýšení emisí, a dále, že využitím plakety vjezdem do příslušné nízkoemisní 

zóny se provozovatel zavazuje podrobit se zkoušce, jejímž cílem je ověření 

funkce emisně relevantních komponentů vozidla. 

Provoz vozidla, jehož emise byly zvýšeny úpravami a manipulacemi, 

v nízkoemisní zóně by měl být deklarován jako porušení legislativy, 

s podstatně vyššími sankcemi, než ukládá další legislativa o provozu 

silničních vozidel. 

Zdůvodnění: 

Návrhu jsme porozuměli tak, že jeho tvůrce předpokládá, že rozdělíme-li 

vozidla do emisních skupin dle kategorie jejich homologace, přičemž vyšší 

číslo vyjadřuje novější, a tudíž přísnější limity, a omezíme-li provoz vozidel 

nižších kategorií, dojde ke snížení výfukových emisí částic (PM) a oxidů 

 
Navrhovaný přístup dalece přesahuje zadání 
dané usnesením vlády č. 502/2019 v části II 
bodu 2. písm. c).  
 
MŽP trvá na tom, že i přes některé oprávněné 
výtky AV ČR bude mít novela nařízení vlády 
přínos pro zefektivnění NEZ. 
Lze souhlasit s tvrzením, že při rozdělení 
naftových vozidel do emisních kategorií podle 
emisních norem EURO 5 a 6 dojde k jistému 
zjednodušení. Je však nutné konstatovat, že 
zavedením emisní normy EURO 5 došlo ke 
snížení maximální povolené produkce emisí 
pevných částic z 0,025 g/km (norma EURO 4) 
na 0,005 g/km. Vzhledem k tomuto zpřísnění 
řada vozidel homologovaných podle emisní 
normy EURO 5a již měla filtr pevných částic, 
tudíž zkreslení nebude příliš vysoké. Je 
pravdou, že nejnižší emise NOx produkují až 
vozidla od emisní normy EURO 6d temp, 
nicméně samotný příchod emisní normy EURO 
6 již znamenal výrazný pokrok v porovnání 
s emisní normou EURO 5 (snížení z 0,18 g/km 
na 0,08 g/km).  
Umožnění obcím regulovat samostatně naftová 
vozidla plnící emisní normu EURO 4, 5 a 6 
v porovnání se současným stavem, kdy do 
nejlepší emisní kategorie patří vozidla od 
emisní normy EURO 4, tak bude i přes mírné 
zjednodušení v kategorizaci výrazným 
pokrokem.  
Při kategorizaci vozidel je totiž také nutné vzít v 
potaz skutečnost, že nařízení vlády je určeno 
všem občanům a pro tyto občany by mělo být 
nařízení vlády srozumitelné. Domníváme se, že 
předkládaný návrh kategorizace NEZ je 
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dusíku (NOx), a tím dojde ke snížení koncentrací rizikových látek (imisí) 

v ovzduší. 

Tato představa je poněkud zkreslená, neboť dle současného stavu poznání je 

situace poněkud složitější. 

Za prvé, zatímco emisní limity jsou vztaženy na celkové oxidy dusíku (NOx), 

tj. sumu oxidu dusnatého (NO) a dusičitého (NO2), imisní limity jsou 

vztaženy pouze na oxid dusičitý (NO2). Ve spalovacím procesu vzniká 

převážně NO (NO2 tvoří až na málo časté výjimky jednotky procent NOx), 

který následně v atmosféře pozvolna (v řádu hodin) oxiduje na NO2. U 

většiny modernějších naftových motorů však přeměna NO na NO2 probíhá již 

v katalyzátoru. Je to proto, že NO2 je využíván pro spalování částic 

nashromážděných ve filtru částic (DPF), a že jednotky selektivní katalytické 

redukce (SCR), používané k redukci NOx, pracují efektivněji se směsí 

obsahující porovnatelné koncentrace NO a NO2. Je tedy třeba rozlišovat, kde 

je záhodno dosáhnout snížení koncentrací NO2. Čím blíže zdroji je potřeba 

koncentrace NO2 snížit, tím větší roli hraje to, kolik NO2 bylo emitováno ze 

zdroje – buď absolutně, nebo, známe-li jen celkové emise NOx, jaký byl 

poměr NO2/NOx.  

Za druhé, alespoň dle stanoviska některých výrobců automobilů, skutečnost, 

že vozidlo splňuje emisní limity předepsané pro homologaci vozidla, ještě 

neznamená, že obdobných emisí je dosahováno ve skutečném provozu. 

Limity předepsané pro homologaci vozidla se totiž vztahují pouze na 

zkušební podmínky přesně definované v legislativě (poznámka: teprve se 

zavedením Euro 6d byly zkušební podmínky rozšířeny o definovanou jízdu 

v provozu), přičemž u mnohých vozidel jsou emise v běžném každodenním 

provozu výrazně (násobně, řádově) vyšší. Je dnes již obecně známo, že 

skutečné emise NOx automobilů s naftovými motory, dodaných na evropský 

trh, výrazně převyšují číselné hodnoty emisních limitů (např. emise NOx jsou 

pro Euro 3-5 přibližně 1 g/km, pro Euro 6b přibližně 0,5 g/km). Je-li záhodno 

snížit skutečné koncentrace NO2, je třeba dosáhnout snížení emisí NO2 

nikoliv pouze během homologačních testů, ale během skutečného provozu. 

Za třetí, měl by platit princip rovnosti, tj. přípustné emise na lehké vozidlo by 

vhodným kompromisem mezi objektivním 
posouzením emisí z vozidla a srozumitelností 
způsobu rozřazení vozidla do jednotlivých 
emisních kategorií. 
MŽP se určitě nebrání širší diskuzi nad 
možným budoucím přístupem k NEZ i např. 
možnosti zohlednění reálných emisí z vozidel. 
Pro objektivnější rozřazování vozidel by bylo 
ale žádoucí vzít v potaz i konstrukci vozidel, 
kdy řada vozidel homologovaných podle 
určitého podstupně emisí normy EURO již 
splňovala i vyšší podstupně, ale tím, že 
podstupně ještě nebyly platné, nebo se časově 
různě překrývaly, byly podle vyššího podstupně 
homologovány až později, častokrát však bez 
jakékoli technické úpravy vozidla. Z tohoto 
důvodu řada naftových vozidel 
homologovaných podle emisní normy EURO 5a 
již byla vybavena filtrem pevných částic. 
Domníváme se, že navrhovaná kategorizace 
vozidel ve většině případů zajistí, že reálné 
emise vozidel vpuštěných do NEZ budou nižší 
než u vozidel z NEZ vyloučených. Nicméně je 
nutné konstatovat, že nařízení vlády nemůže 
postihnout změnu emisí vlivem zhoršení 
technického stavu vozidla, vlivem nezákonných 
zásahů do systémů na snižování emisí 
znečisťujících látek (demontáž DPF, SCR či 
EGR ventilu) a ani případné podvody ze strany 
výrobců vozidel. Toto je předmětem jiných 
právních předpisů. Ty jsou vesměs v gesci 
Ministerstva dopravy, které by tak mělo zajistit, 
že vozidla provozovaná na českých silnicích 
jsou v řádném technickém stavu a produkují jen 
takové množství emisí znečisťujících látek, 
které dovoluje příslušná emisní norma EURO.  

AVČR na připomínce nadále netrvá.    
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měly být „technologicky neutrální“ – z hlediska ochrany ovzduší by stejný 

limit měl být aplikován na všechna osobní vozidla. Emisní limity byly ale jiné 

pro benzínové a naftové motory. Pro benzínové motory byly přísnější limity 

NOx, naopak od Euro 5b jsou limity pro emise částic přísnější pro naftové 

motory.  

Kombinace těchto tří argumentů zakládá potenciál ke značné nerovnosti. 

Například pokud Euro 4 benzínový motor emitoval 0,2 g/km NOx, z toho 5% 

NO2, emise NO2 byly 0,01 g/km, zatímco pokud Euro 5 naftový motor 

emitoval 1 g/km NOx, z toho 30% NO2, emise NO2 byly 0,3 g/km, tj. 30x 

vyšší. (Poznámka: Uvedené hodnoty jsou typické průměrné hodnoty pro dané 

kategorie, nejedná se o anomálie nebo extrémní situace.) Došlo by pak 

k nerovnosti, kdy do nízkoemisní zóny by bylo vpuštěno vozidlo, které má 

třicetinásobné emise NO2 oproti vozidlu, které do něj vpuštěno nebylo. 

Je nutné rovněž podotknout, že z hlediska částic je zcela zásadním milníkem 

zavedení limitu pro počet nevolatilních částic u naftových motorů od Euro 5b 

a u benzínových motorů později. Z hlediska emisí NO2 je pak zcela zásadním 

milníkem zavedení limitu pro měření emisí za provozu (RDE – real driving 

emissions) od Euro 6d. 

Dále je vhodné navrhnout, aby bylo součástí nařízení, že u starších vozidel je 

možné jejich emisní úroveň zvýšit dodatečnou úpravou. Například automobil 

s naftovým motorem, homologovaným dle Euro 3, a dodatečně osazený 

filtrem částic, má emise částic srovnatelné s Euro 5b až Euro 6d (platí stejný 

limit šesti set miliard nevolatilních částic na kilometr), a paradoxně nižší 

emise NO2 než Euro 5 automobil (oba mají cca 1 g/km NOx, avšak Euro 3 

automobil má podstatně nižší podíl NO2). 

Navrhujeme, aby využití plakety bylo podmíněno tím, že vozidlo bude 

v odpovídajícím technickém stavu, bez úprav, jejichž důsledkem bude 

navýšení emisí, a dále, že využitím plakety vjezdem do příslušné nízkoemisní 

zóny se provozovatel zavazuje podrobit se zkoušce, jejímž cílem je ověření 

funkce emisně relevantních komponentů vozidla. Například vjezd Euro 6 

vozidla, osazeného plaketou Euro 6, jehož filtr částic byl provrtán a je tudíž 

nefunkční, nebo funkce, jehož SCR systému byla omezena využitím tzv. 
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emulátoru, do nízkoemisní zóny by měl být výslovně definován jako porušení 

nařízení o nízkoemisních zónách. 

Pouze doporučující připomínky 

ÚVČR - VÚV 
Připomínka: 
K samotnému návrhu nařízení vlády připomínky nejsou.  Doporučujeme však 
při dalších jednáních o ochraně ovzduší na evropské úrovni žádat o 
sjednocení plaket v EU kvůli většímu komfortu majitelů vozidel a bezpečnosti 
silničního provozu (nezalepit polovinu předního skla auta emisními plaketami 
a dálničními známkami) a toto uvést v předkládací zprávě. 

 

Vysvětleno. 
 
V současné době zde není adekvátně 
opodstatněný důvod k unifikaci systému, neboť 
v rámci vzájemného uznávání plaket je 
dosaženo harmonizace této oblasti. Zároveň 
uvádíme, že v návaznosti na usnesení vlády č. 
917/2019 je předpokládána v roce 2021 novela 
zákona o ochraně ovzduší a v rámci ní lze 
zvažovat další zefektivnění systému 
nízkoemisních zón vč. možné elektronizace 
emisních plaket (náhrada papírových plaket 
zápisem do registru vozidel), čímž by byl 
nastíněný problém vyřešen. 

MPO Připomínka: 

1. K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
V tabulkách 1 a 2 na straně 7, uvádějících počty vozidel v ČR se 
vznětovými (naftovými) motory a počty vozidel se zážehovými 
(benzinovými) motory podle emisních kategorií, doporučujeme 
doplnit, k jakému datu se tyto tabulky vztahují. 

 

Akceptováno. 
 
K popisnému textu k relevantním tabulkám 
bude doplněna specifikace původu údajů, vč. 
informace k jakému roku se vztahují. 

MMR 1. K úvodní větě 

 
V úvodní větě nařízení vlády doporučujeme v souladu s čl. 61 odst. 3 písm. 
b) Legislativních pravidel vlády použít úplnou citaci zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.  

Akceptováno 

2. K účinnosti 

Znění ustanovení o nabytí účinnosti doporučujeme uvést v souladu s čl. 53 
odst. 3 věty druhé za středníkem Legislativních pravidel vlády tak, aby bylo 
zřejmé, o jaký kalendářní měsíc následující po vyhlášení se jedná.  

Akceptováno jinak 
S ohledem na účinnost novely zákona č. 
277/2019 Sb. bude účinnost stanovena na 1. 
července 2020. 

 
3. K platnému znění 

Akceptováno 
(přeškrtnutý text dosavadního znění bude 
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V platném znění s vyznačením navrhovaných změn doporučujeme 
promítnout změnu v příloze č. 2, která je navrhována v novelizačním bodě 
11.  

doplněn) 

MV 
Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K úvodní větě: 
 Doporučujeme za text „č. 201/2012 Sb.,“ v úvodní větě doplnit slova 
„o ochraně ovzduší,“. 
 
K čl. l bodu 1 – k § 2 odst. 1: 
 Dle čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel vlády navrhujeme 
dvojtečku  
za slovem „věta“ vypustit a navazující horní uvozovky nahradit dolními 
uvozovkami.  
 
K čl. I bodu 6 – k příloze č. 1: 
 Upozorňujeme, že na začátku nově doplňovaných řádků je třeba 
vložit dolní uvozovky, nikoli uvozovky horní, na konci předmětného 
novelizačního bodu zase naopak. 
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k čl. I bodu 8. 
 
K čl. I bodu 10 – k příloze č. 1: 
 Doporučujeme znaky „“.“ za textem „50 g/km.“ vypustit. 
 
K čl. I bodu 11 – k příloze č. 2: 
 Podotýkáme, že na konci novelizačního bodu 11 je nutné doplnit 
tečku a horní uvozovky.  
 
K čl. II – k účinnosti: 
 Upozorňujeme, že od 31. prosince 2019 nabývá účinnosti zákon č. 
277/2019 Sb., který konstituuje tzv. jednotná data nabytí účinnosti, a to vždy 
k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku. Doporučujeme tedy datum 
nabytí účinnosti navrhovaného právního předpisu v tomto směru upravit. 

 

Akceptováno 

MF Připomínky: 
1. Předkládací a Důvodová zpráva, Závěrečná zpráva RIA: 

Akceptováno. 
 
Příslušné dokumenty budou upraveny tak, aby 
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V Předkládací zprávě a Závěrečné zprávě RIA je uvedeno, že cena emisní plakety 
se novelou nařízení zvyšuje z 80 na 90 Kč. V žádném z dokumentů však není 
uvedeno, zda novela nařízení bude mít (nějaký) přímý či nepřímý dopad na 
státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. V této souvislosti doporučujeme uvést 
alespoň odkaz na příslušný paragraf zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
a stručně okomentovat.  

obsahovaly ustanovení upravující regulaci ceny 
za emisní plaketu s odůvodněním. 
 
Zároveň uvádíme, že informace o tom, že 
novela bude mít zanedbatelný vliv na státní či 
veřejné rozpočty, je v Závěrečné zprávě RIA 
uvedena na str. 1 bod 3.1.  

2. Důvodová zpráva – obecná část odůvodnění: 

Doporučujeme v jednotlivých bodech D až I uvést stručná shrnutí závěrů 
vyplývajících z provedeného hodnocení dopadů regulace a teprve 
v podrobnostech odkázat na Závěrečnou zprávu RIA (viz čl. 14 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno. 
 
Dokument upraven dle doporučení. 

3. Důvodová zpráva:  

Do odůvodnění doporučujeme zahrnout odůvodnění účinnosti novely nařízení. 

Akceptováno 

4. Nařízení, úvodní věta: 

Doporučujeme za číslem zákona doplnit rovněž jeho název: „o ochraně ovzduší“. 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBLSC2TYR)



Stránka 12 (celkem 12) 

5. Nařízení, Čl. II, Účinnost: 

Nabytí účinnosti nařízení doporučujeme stanovit konkrétním datem (při zachování 
potřebné legisvakance). Tento způsob považujeme za přehlednější a uživatelsky 
přívětivější. Současně upozorňujeme, že pokud návrh nebude předložen vládě do 
konce r. 2019, bude se na něj již vztahovat § 3 zákona č. 309/1999 Sb., ve znění 
účinném ode dne 31. prosince 2019, tj. nařízení vlády by mělo nabýt účinnosti 1. 
července 2020 (pokud bude přicházet v úvahu postup podle § 3 odst. 4 uvedeného 
zákona, bude třeba tuto skutečnost odůvodnit). 

Akceptováno 

V Praze 10. června 202011. února 2020 

Vypracoval: Mgr. Miroslava Rydlová a Odbor ochrany ovzduší MŽP Podpis: 
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