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Návrh prováděcího předpisu 

VYHLÁŠKA 

ze dne …………………… 2019, 

 

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. …………… /2019 Sb., k provedení § 6q odst. 7 : 

 

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

 

„§ 8a 

Způsob předávání údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel 

v dobíjecích stanicích 

 

     (1) Údaje o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích 

v předchozím kalendářním roce nebo za období tohoto roku, po které byla uvedená činnost 

provozována, předávané provozovatelem dobíjecí stanice, se předávají na formuláři, který je 

uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce.  
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2. Příloha č. 16 k této vyhlášce zní: 

 

„Příloha 16 

 

ÚDAJE O MNOŽSTVÍ ELEKTŘINY SPOTŘEBOVANÉ PRO DOBÍJENÍ VOZIDEL 

V DOBÍJECÍCH STANICÍCH  

 

 Dobíjecí stanice (DS) 

 Evidenční číslo 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 stanicí v průběhu 

roku ……………….. 

 

 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 …………………........ .“. 

 

Čl. II 

 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího 

po jejím vyhlášení. 
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