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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

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, která byla přednostně vyvolána potřebou úpravy definice distributora 

pohonných hmot a potřebou zpřesnění definice a evidence výdeje pohonných hmot a dále 

potřebou zpřesnění podmínek evidence dobíjecích stanic pro elektromobily. Fosilní 

i alternativní paliva v uplynulém období vykázala formální i neformální změny technických 

požadavků ve smyslu změn ve vymezení pojmů a příslušných technických norem, které 

vyhláška činí závaznými. Výše uvedené změny bylo třeba zapracovat do navrhované novely 

vyhlášky, jakožto prováděcího předpisu k citovanému zákonu.   

 

Předmětem předložené novely vyhlášky o jakosti a evidenci pohonných hmot je zejména 

aktualizace vymezení pojmů ve smyslu definice jednotlivých druhů paliv prostřednictvím kódů 

kombinované nomenklatury uvedených v nařízení Rady č. 2658/87 o celní a statistické 

nomenklatuře a o společném celním sazebníku ve znění platném ke dni 1. ledna 2020.  

 

Současně byly do vyhlášky zapracovány v rámci vymezení pojmů definice nových 

alternativních paliv, resp. byly zpřesněny pojmy stávající, zejména bioplyn, biometan, 

syntetické palivo, motorová nafta s vysokým obsahem FAME a další paliva především na bázi 

obnovitelných zdrojů. 

 

Byly doplněny a aktualizovány citace technických norem ČSN pro jednotlivé kategorie paliv. 

 

Byly aktualizovány přílohy s ohledem na změny parametrů v technických normách v důsledku 

jejich revizí a aktualizací a vydání nových norem a doplnění nových druhů paliv a tam, kde to 

bylo vhodné (motorový benzin a motorová nafta), bylo provedeno formální sjednocení tabulek.  

 

Byla doplněna příloha, která upravuje způsob předávání údajů o množství elektřiny 

spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích. Jako jiné přílohy vyhlášky je možno 

formulář podat jakýmkoliv prokazatelným způsobem, doporučeným způsobem je podání 

elektronicky (e-mailem, datovou schránkou), případně poštou, přičemž jeho tiskopis bude 

k dispozici rovněž na webových stránkách MPO. 

 

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. Dále je implementována změna směrnice Evropského parlamentu 
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a Rady 2014/94/EU, kterou mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1745 ze 

dne 13. srpna 2019. 

 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 

a se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 

k jejímu vydání 

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 prováděcím právním 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 k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 6q odst. 7 a § 7 odst. 5 tohoto 

zákona. Vyhláška upravuje požadavky na složení a kvalitu pohonných hmot, ukládá povinným 

subjektům vypracovávat pravidelná hlášení o výši prodejů na čerpacích stanicích a stanovuje 

kontrolnímu orgánu, kterým je Česká obchodní inspekce, minimální počty odebraných 

kontrolních vzorků pro sledování kvality. 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. Dále vyhláška upravuje rozsah údajů o množství elektřiny 

spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích. 

Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení čl. 79 odst. 3 ústavního zákona 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého 

ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích 

zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Navrhovaná právní úprava 

je dále v souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, neboť předmět navrhované právní úpravy spadá do působnosti 

Ministerstva průmyslu a obchodu. 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy EU, judikaturou soudních 

orgánů EU a obecnými právními zásadami práva EU  

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s věcně souvisejícími právními předpisy Evropské 

unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s těmito předpisy Evropské unie: 

- směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti 

benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS, 

- směrnicí Komise 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000, kterou se přizpůsobují 

technickému pokroku měřící metody stanovené v přílohách I, II, III a IV směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES podle článku 10 uvedené směrnice; 

- rozhodnutím Komise 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 o společném formuláři pro 

předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech; 

- směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se 

mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, 

- směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře užívání energie 

z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES 

a 2003/30/ES, 
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- směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se 

mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových 

olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, 

a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly 

vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS, 

- směrnicí Komise 2014/77/EU ze dne 10. června 2014, kterou se mění přílohy I a II 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, 

- směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění 

infrastruktury pro alternativní paliva, 

- směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se 

mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES 

o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 

- směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015, o postupu 

při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby 

informační společnosti (kodifikované znění), 

- nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1745 ze dne 13. srpna 2019, 

kterým se doplňuje a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud 

jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny 

pro plavidla vnitrozemské plavby, dodávky vodíku pro silniční dopravu a dodávky 

zemního plynu pro silniční a vodní dopravu, a kterým se zrušuje nařízení Komise 

v přenesené pravomoci (EU) 2018/674. 

Vzhledem ke skutečnosti, že návrh novely vyhlášky č. 133/2010 Sb. je považován za technický 

předpis ve smyslu směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 

2015, o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby 

informační společnosti (kodifikované znění) postupuje návrh vyhlášky jako technický předpis 

do notifikačního procesu. Návrh novely vyhlášky byl postoupen k technické notifikaci 

prostřednictvím Úřadu pro normalizaci, metrologii a státního zkušebnictví (ÚNMZ) pod číslem 

2020/332/CZ, přičemž ve stanovené lhůtě, která skončila 3. září 2020, nebyly uplatněny žádné 

reakce Evropské komise ani členských států.  

 

d) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním pojištěním a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Požadované údaje jsou obsaženy ve shrnutí Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 

(RIA).  

e) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Navrhovaná právní úprava oblasti pohonných hmot v dopravě tímto návrhem vyhlášky 

neupravuje vztahy, které by se dotýkaly zákazu diskriminace (ve smyslu antidiskriminačního 

zákona jde o nerovné zacházení či znevýhodnění některé osoby z důvodu rasy, etnického 

původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského 

vyznání, víry či světového názoru). Lze proto konstatovat, že navrhované řešení nemá žádné 
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dopady ve vztahu k zákazu diskriminace.  Z hlediska rovnosti mužů a žen je návrh neutrální, 

neboť navrhovaná právní úprava neupravuje žádné vztahy z hlediska pohlaví osob. 

f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Z hlediska 

ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní dopady, je zajištěna 

standardní ochrana v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.  

g) Zhodnocení korupčních rizik (dle metodiky CIA) 

Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádná korupční rizika. 

h) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

i) Zhodnocení podle zásad digitálně přívětivé legislativy 

Návrh novely vyhlášky je ve shodě s aplikovatelnými zásadami pro tvorbu digitálně přívětivé 

legislativy, kterou je zde dotčena podnikatelská veřejnost především ve smyslu monitorování 

složení a jakosti pohonných hmot, evidence pohonných hmot a způsobu předávání údajů 

o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích. Elektronická 

cesta je jednou z alternativních a preferovaných možností předávání výše uvedených údajů ve 

smyslu zásady č. 1) (budování přednostně digitálních služeb), přičemž subjekty předávají 

požadované údaje pouze jednou/ jednou ročně ve smyslu zásady č. 2) (maximální 

opakovatelnost a znovu použitelnost údajů). Dalšími aplikovatelnými zásadami, které jsou beze 

zbytku naplňovány je zásada č. 7 (princip GDPR) a dále zásady č. 8 (otevřenost 

a transparentnost) a č. 10 (uživatelská přívětivost), ve smyslu kterých, jsou zveřejňována data 

určená pro veřejnost na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.  
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II. Zvláštní část  

K Čl. I 

K bodu 1 /poznámka pod čarou č. 1/ 

Do vyhlášky byl do poznámky pod čarou č. 1 doplněn pro úplný výčet navazujících evropských 

předpisů odkaz na směrnici Komise 2014/77/EU, kterou se mění přílohy I a II směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty.  

 

K bodu 2 /poznámka pod čarou č. 1/ - odložená účinnost od 12. 11. 2021 

Do vyhlášky byl do poznámky pod čarou č. 1 doplněn pro úplný výčet navazujících evropských 

předpisů odkaz na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1745, kterým se 

doplňuje a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ve smyslu definice 

jakosti vodíku pro silniční dopravu.   

K bodu 3 / § 1 odstavec 1 písmeno d)/ 

Vzhledem k doplnění údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel 

v dobíjecích stanicích rozšiřuje se předmět úpravy vyhlášky v souladu se zákonem. 

 

K bodu 4 / § 2 písmeno a)/ 

 

Aktualizuje se datum, ke kterému je stanoven kód kombinované nomenklatury, na nové datum 

1. ledna 2020.  

K bodu 5 /§ 2 písmeno b)/ 

Aktualizují se kódy kombinované nomenklatury pro motorové benziny podle Nařízení Rady 

o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Nařízení Rady č. 2658/87), 

ve znění k 1. lednu 2020. 

K bodu 6 /§ 2 písmeno c) bod 1/ 

Aktualizují se kódy kombinované nomenklatury pro motorové nafty podle Nařízení Rady 

o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Nařízení Rady č. 2658/87), 

ve znění k 1. lednu 2020. 

K bodu 7 /§ 2 písmeno c) bod 2/ 

Aktualizují se kódy kombinované nomenklatury pro motorové nafty s obsahem bionafty podle 

Nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Nařízení 

Rady č. 2658/87), ve znění k 1. lednu 2020. 

K bodu 8 /§ 2 písmeno f)/ 

Definice pojmu „bioplyn“ se mění v souvislosti se zavedením pojmu „biometan“, zejména 

v souvislosti se zavedením nové evropské normy jako ČSN EN 16723-2. Bioplyn je ve smyslu 

této změny považován za surovinu k výrobě motorového paliva, kterým se rozumí biometan. 
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K bodu 9 /§ 2 písmeno i)/ 

 

Definice bionafty se s ohledem na nově zaváděné druhy složek biopaliv rozšiřuje z pohledu 

chemického složení, neboť jako biosložku je možné použít nejen methylestery mastných 

kyselin (FAME), ale i jiné monoalkylestery mastných kyselin (FAMAE). Biosložka může být 

rostlinného i živočišného původu. 

K bodu 10 /§ 2 písmeno j)/ 

Zavádí se nová definice, a to konkrétně syntetického paliva, zejména s ohledem na složky 

syntetických motorových naft. 

K bodu 11 /§ 2 písmeno k)/  

U směsných paliv se doplňují aktuální kódy kombinované nomenklatury. S ohledem na zvláštní 

zdanění podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění, zavádí se jako 

nové směsné palivo motorová nafta s obsahem minimálně 30% objemových HVO (uhlovodíky 

na bázi hydrogenovaných rostlinných olejů).  

K bodu 12 /§ 2 písmena l) a m)/ 

Do stávajících pojmů vyhlášky se nově zavádí motorové nafty s vyšším obsahem biosložky ve 

smyslu technické normy ČSN EN 16942, podle které se tyto motorové nafty označují jako B10 

(písm. l), B20 a B30 (písm. m). 

K bodu 13 /§ 2 písmeno n)/ 

Definice pojmu „zkapalněných ropných plynů“ se doplňuje s ohledem na nový druh paliva, 

kterým jsou zkapalněné ropné plyny z obnovitelných zdrojů, tzv. „bio-LPG“. 

K bodu 14 /§ 2 písmeno q)/ 

Nově se definuje pojem „biometan“ jako palivo určené k pohonu spalovacích motorů 

v souvislosti se zavedením nové evropské normy ČSN EN 16723-2. 

K bodu 15 /§ 2 písmena r) a s)/ 

Do stávajících pojmů vyhlášky se doplňují další pojmy. Nově se definuje pojem stlačený 

biometan (bio-CNG) a zkapalněný biometan (bio-LNG). 

K bodu 16 /§ 2 písmeno t)/ 

Slovo „protonvýměnnou“ představuje sjednocení technické terminologie ve shodě 

s technickými normami pro vodíkové palivo ČSN ISO 14687-1 a ČSN ISO 14687-2.  

K bodu 17/§ 2 písmeno u)/  

 

Aktualizují se kódy kombinované nomenklatury pro plynové oleje pro pohon nesilničních 

pojízdných strojů podle Nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním 

sazebníku (Nařízení Rady č. 2658/87), ve znění k 1. lednu 2020. 
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K bodu 18 /§ 2 zrušené písmeno v)/ 

Zrušuje se původní obecná definice syntetického paliva, tato je nově formulována a je uvedena 

v písmenu j).  

K bodu 19 /§ 3 odstavec 1 písmena e) a f)/ 

Stanovuje se požadovaná jakost pohonných hmot u dvou nových paliv, a to konkrétně 

u motorové nafty B10. Zavádí se odkazy na technické normy nových druhů paliv, motorových 

naft B10, B20 a B30. 

K bodu 20 /§ 3 odstavec 1 písmeno g)/ 

U stanovené jakosti ethanolu E85 se mění odkaz z tzv. předběžné české technické normy na 

standardní nově zavedenou ČSN. 

K bodu 21 /§ 3 odstavec 1 písmeno j)/ 

Do stanovené jakosti pro CNG se doplňuje jakost pro bio-CNG  a odkaz se na nově přijatou 

technickou normu. 

K bodu 22 /§ 3 odstavec 1 zrušené písmeno k)/ 

Zrušuje se odkaz pro stanovení jakosti bioplynu, neboť pojem „bioplyn“ již nemá význam 

motorového paliva, ale suroviny pro jeho výrobu. 

K bodu 23 / § 3 odstavec 1 písmeno k)/ 

Text „(65 6520)“, který představuje třídu norem, se zrušuje z důvodu nadbytečnosti u označení 

normy a v souladu se značením ostatních norem. Slovo „protonvýměnnou“ představuje 

sjednocení technické terminologie ve shodě s technickými normami pro vodíkové 

palivo ČSN ISO 14687-1 a ČSN ISO 14687-2.  

K bodu 24 / § 3 odstavec 1 písmeno k)/ - odložená účinnost od 12. 11. 2021 

S odloženou účinností je podle požadavku nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) 2019/1745 ze dne 13. srpna 2019, kterým se doplňuje a mění směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/94/EU, provedena změna stanovující jakost vodíku pro použití 

v silniční dopravě prostřednictvím ČSN EN 17124.  

K bodu 25 / § 3 odstavec 1) písmeno l)/ 

Do stanovené jakosti pro LNG se doplňuje jakost pro bio-LNG a odkaz na nově přijatou 

technickou normu. Současně se odstraňuje odkaz na českou technickou normu, která není 

určena pro palivo LNG, ale pouze pro CNG. 

K bodu 26 / § 3 odstavec 1) písmeno m)/ 

V souvislosti se zavedením nového pojmu „biometan“ (viz bod 14) se doplňuje požadovaná 

jakost pro toto palivo a odkaz na příslušné technické normy. 
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K bodu 27 / § 3 odstavec 1) písmeno n)/ 

V souvislosti se zavedením parafinické motorové nafty jako nového druhu syntetického paliva 

se stanovuje jakost pro toto palivo a odkaz na příslušnou technickou normu. 

K bodu 28 / § 4 odstavec 1)/  

Rozšiřuje se definice míst, kde je možné odebrat vzorek tak, aby nedocházelo k nejasnostem, 

a vzorek bylo možno odebrat i při přepravě pohonné hmoty mezi specifikovanými místy.  

K bodu 29 / Poznámka pod čarou č. 3/ 

Poznámka č. 3 se aktualizuje a doplňují se do ní změny v oblasti technických norem, které mají 

dopad na příslušný výčet technických norem. 

K bodu 30 / § 4 odstavec 3/  

Mění se označení dokumentu „protokol“ na označení „potvrzení“ tak, aby bylo v souladu se 

zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, a s aktuální praxí České 

obchodní inspekce. Jde o terminologickou změnu, která nemá věcný dopad na způsob sledování 

složení a jakosti pohonných hmot. 

K bodu 31 / § 4 odstavec 3 písmeno a)/  

Mění se označení dokumentu „protokol“ na označení „potvrzení“ 

K bodu 32 / § 4 odstavec 3 písmeno g)/  

Zrušuje se uvádění nadbytečné osobní informace v potvrzení v souvislosti se zavedením 

nařízení EU GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679). 

K bodu 33 / § 4 odstavec 3 písmeno h)/  

Zrušuje se uvádění nadbytečné osobní informace v potvrzení v souvislosti se zavedením 

nařízení EU GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679). 

K bodu 34 / § 4 odstavec 4)/  

Mění se označení dokumentu „protokol“ na označení „potvrzení“. Dále se doplňuje postup při 

předávání potvrzení kontrolované osobě v případě nepřítomnosti kontrolované nebo povinné 

osoby (bude se jednat o případy zejména v souvislosti se zvýšenou četností čerpacích stanic 

bez obsluhy). 

K bodu 35 / § 5 písmeno c)/  

Doplňují se ukazatele jakosti pohonných hmot pro nové druhy paliv, konkrétně pro bio-CNG  

a bio-LNG. 

K bodu 36 / § 7 odstavec 2/  

Doplňují se nové druhy paliv pro specifikace sloužící pro souhrnnou zprávu o výsledcích 

sledování složení a jakosti pohonných hmot. 
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K bodu 37 /§ 8a/ 

Do vyhlášky se doplňuje nový paragraf, konkrétně § 8a, který stanovuje způsob předávání údajů 

o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích. Tyto údaje 

budou předávány na formuláři. Formulář je pak uveden v nové příloze č. 16 vyhlášky. 

K bodu 38 / Příloha 1, vysvětlivka 3/ 

Ve vysvětlivce č. 3 k tabulce se mění stávající technické normy v souvislosti se změnami 

v označení a obsahu příslušných technických norem. 

K bodu 39 / Příloha 1, vysvětlivka 6/ 

Ve vysvětlivce č. 6 je zdůrazněn vliv směšovacího efektu na tlak par (při smíchání více dodávek 

motorového benzinu s různým obsahem ethanolu), který však nemůže mít vliv na maximální 

hodnoty tlaku par pro stanovené období. 

K bodu 40 / Příloha 1, vysvětlivka 7/ 

Ve vysvětlivce č. 7 k tabulce se mění se definice letního a zimního období a postupu obměny 

v souvislosti se změnami v národní příloze ČSN EN 228. 

K bodu 41 / Příloha 2, řádek 8 tabulky/ 

V tabulce se mění definice jednotky ukazatele jakosti „obsah vody“ v souvislosti se změnou 

technické normy ČSN EN 590. 

K bodu 42 / Příloha 2, vysvětlivka 4/ 

Ve vysvětlivce č. 4 k tabulce se mění se stávající technické normy v souvislosti se změnami 

v označení a obsahu technických norem. 

K bodu 43 / Příloha 2, vysvětlivka 7/ 

Ve vysvětlivce č. 7 k tabulce se mění se formulace definice letního a zimního období a postupu 

obměny pro motorové nafty ve smyslu sjednocení formulace definice s motorovými benziny. 

K bodu 44 / Příloha 3 - nadpis/ 

Do nadpisu přílohy 3 se doplňují nové druhy paliv, a to konkrétně bio-CNG a bio-LNG. 

K bodu 45 / Příloha 3 – tabulka/ 

V příloze č. 3 se v tabulce upravuje maximum ukazatele jakosti „Wobbeho číslo“ v souladu 

s normou ČSN EN 16723-2. 

K bodu 46 / Příloha 3, vysvětlivka 1. k tabulce/ 

 

Ve vysvětlivce č. 1 k tabulce se do specifikace ukazatele jakosti „celkový obsah síry“ doplňují 

nové druhy paliv, a to bio-CNG a bio-LNG. 
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K bodu 47 / Příloha 4, Tabulka č. 2/ 

Do stanovení minimálního počtu odebraných vzorků za rok pro posouzení jejich jakosti se 

doplňují nová paliva, zejména nové druhy motorových naft a bio-CNG a bio-LNG. 

K bodu 48 / Příloha 4, Tabulka č. 2, vysvětlivka/ 

Ve vysvětlivce k tabulce č. 2 se doplňují nové druhy motorových naft. 

K bodu 49 / Příloha č. 5, řádek Ethanol E85 v tabulce/  

V tabulce v řádku Ethanol E85 se zrušuje stanovení sledovaného ukazatele v důsledku 

ukončení platnosti předběžné technické normy ČSN P CEN/TS 15293 a vydání nové technické 

normy ČSN EN 15293. 

K bodu 50 / Příloha č. 5, řádek Směsná motorová nafta v tabulce/ 

Provádí se změna v řádku Směsná motorová nafta z důvodu formálního sjednocení tabulky 

sledovaných ukazatelů pro motorové nafty. 

K bodu 51 / Příloha č. 5 nové řádky tabulky/ 

Do tabulky se vkládají nové řádky se stanovením sledovaných ukazatelů pro nové druhy 

motorových naft ve smyslu příslušných ČSN. 

K bodu 52 / Příloha č. 5 řádek LPG tabulky/ 

V tabulce se doplňuje sledovaný ukazatel pro LPG ve smyslu revize a nového vydání technické 

normy ČSN EN 589. 

K bodu 53 / Příloha č. 7 tabulka pro motorový benzin/ 

Provádí se úprava tabulky „Motorový benzin“, aby došlo ke sjednocení tabulek stanovených 

pro motorový benzin a motorovou naftu. 

K bodu 54 / Příloha č. 8/ 

V tabulce „Motorová nafta“ se mění jednotka ve smyslu změny definice jednotky ukazatele 

jakosti „obsah vody“ v souvislosti se změnou technické normy ČSN EN 590. 

K bodu 55 / Příloha č. 10/ 

Do přílohy č. 10 se doplňují příslušné tabulky pro nové druhy motorových naft. (B20 a B30, 

parafinické motorové nafty a B10). 

K bodu 56 / Příloha č. 12 nadpis/ 

Do nadpisu přílohy č. 12 se doplňují nové druhy paliv, a to konkrétně bio-CNG a bio-LNG. 

K bodu 57 / Příloha č. 12, vysvětlivka 2 k tabulce/. 

Do vysvětlivky č. 2 k tabulce se doplňují nové druhy paliv, a to bio-CNG a bio-LNG.  
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K bodu 58 / Příloha č. 13, tabulka/ 

V příloze 13 v tabulce se zrušuje sledovaný ukazatel jakosti („Průběh destilace“) v souvislosti 

s přijetím nové technické normy ČSN EN 15293. 

K bodu 59 / Příloha č. 15  

Byla přepracována příloha č. 15, kde dochází ke změně pojmu „evidenční číslo“ na „evidenční 

kód“. Změna pojmu je bez věcného dopadu a v souladu s aktuální praxí. Dále se doplňuje nový 

evidovaný údaj v souladu s aktuálním zněním zákona o pohonných hmotách, a to „Zeměpisné 

souřadnice ve Světovém geodetickém systému 1984 (WGS84)“. 

K bodu 60 / Příloha č. 16  

V souvislosti s doplněním nového § 8a, který stanovuje způsob předávání údajů o množství 

elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích a který odkazuje na novou 

přílohu č. 16 vyhlášky, se do vyhlášky doplňuje nová příloha. Tato příloha upravuje požadované 

údaje o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v dobíjecích stanicích, které jsou 

povinni provozovatelé dobíjecích stanic každoročně předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu 

podle §q odst. 7 zákona o pohonných hmotách.  

K Čl. II 

Tímto ustanovením se plní formální náležitosti právního předpisu stanovené Legislativními 

pravidly vlády a notifikační povinnost podle práva Evropské unie, zejména s ohledem na 

skutečnost, že se jedná o právní předpis technického charakteru. 

K Čl. III 

Stanovuje se datum nabytí účinnosti navrhované právní úpravy. 

Navrhované datum nabytí účinnosti je stanoveno v souladu s § 3 odst. 3 a 4 zákona 

č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona 

č. 277/2019 Sb.  

Odložená účinnost, a to ode dne 12. listopadu 2021, je navrhována u těch ustanovení, která 

zajišťují slučitelnost s předpisy Evropské unie. Jejich obsahem je adaptace článku 6 odst. 2 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1745 ze dne 13. srpna 2019, kterým se 

doplňuje a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí 

stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla 

vnitrozemské plavby, dodávky vodíku pro silniční dopravu a dodávky zemního plynu pro 

silniční a vodní dopravu, a kterým se zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2018/674. V tomto případě existuje naléhavý obecný zájem spočívající v nutnosti splnit 

stanovenou implementační lhůtu daného nařízení, která se však nekryje s daty 1. ledna nebo 

1. července kalendářního roku, jak jsou nastavena podle nových publikačních pravidel českého 

právního řádu. Posečkat s nabytím účinnosti až na l. ledna 2022 není vhodné z důvodu možného 

zahájení řízení o porušení Smlouvy o Evropské unii proti České republice.  
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