
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU 

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, 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 1 odst. 1 Předmět úpravy  

 

Tato vyhláška zapracovává příslušné 

předpisy Evropské unie1) …. 

  

 
------------------------------------------------------------- 

1) Směrnice 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. 
   

 32014L0077 

 

Článek 2 

Odst. 1 

Členské státy přijmou a zveřejní 

právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto 

směrnicí do 12 měsíců od jejího 

vyhlášení v Úředním věstníku 

Evropské unie. 

 

Tyto předpisy začnou používat do 

12 měsíců od vyhlášení této 

směrnice v Úředním věstníku 

Evropské unie. 

 

Tyto předpisy přijaté členskými 

státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový 

odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si 

stanoví členské státy. 

§ 1 odst. 1 Tato vyhláška zapracovává příslušné 

předpisy Evropské unie1) …. 

  

 
------------------------------------------------------------- 

1) 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 
 

32019R1745   
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Stránka 2 (celkem 5) 

§ 2 písm. b) Vymezení pojmů  

Pro účely této vyhlášky se rozumí:  

 …. 

b) motorovým benzinem minerální oleje 

určené k pohonu spalovacích zážehových 

motorů uvedené pod kódy kombinované 

nomenklatury 2710 11 41, 2710 11 45 a 

2710 11 49 2710 12 41, 2710 12 45 a 

2710 12 49 

1. bez přídavku biopaliv,  

2. s přídavkem bioethanolu a s přídavkem 

bioetherů obsahujících 5 nebo více atomů 

uhlíku v molekule, přičemž obsah 

ethanolu, etherů a dalších kyslíkatých 

látek nepřesahuje hodnoty uvedené v 

příslušné české technické normě,  

3. uvedené v bodech 1 a 2 s obsahem 

dalších kyslíkatých látek tak, aby celkový 

obsah kyslíku nepřesahoval hodnotu 

obsahu kyslíku uvedenou v příslušné 

české technické normě,  

 

32003L0017 Článek 1., 

odst. 1., 

věta první 

Směrnice 98/70/ES se mění takto: 

1. "benzinem" jakýkoliv těkavý 

ropný produkt určený k provozu 

zážehových spalovacích motorů s 

vnitřním spalováním, jimiž jsou 

poháněna motorová vozidla, kódů 

KN 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 

11 49, 2710 11 51a 2710 11 59 

§ 2 písm. c) Vymezení pojmů  

Pro účely této vyhlášky se rozumí:  

 …. 

c) motorovou naftou  

1. plynové oleje určené k pohonu 

spalovacích vznětových motorů uvedené 

pod kódem kombinované nomenklatury 

2710 19 41 2710 19 43,  

2. plynové oleje s přídavkem maximálně 7 

procent objemových methylesterů 

mastných kyselin určené k pohonu 

spalovacích vznětových motorů uvedené 

pod kódem kombinované nomenklatury 

2710 19 41 2710 20 11, 

 

32003L0017 Článek 1., 

odst. 1., 

věta druhá 

2. "motorovými naftami" plynové 

oleje kódů KN 2710 19 41  a 

používané pro vozidla s vlastním 

pohonem podle směrnice 

70/220/EHS a směrnice 

88/77/EHS 

§ 2 písm. u) p) q) s) u) plynovými oleji pro pohon 

nesilničních pojízdných strojů, zejména v 

oblasti zemědělství a stavebnictví, 

plynové oleje uvedené pod kódy 

kombinované nomenklatury 2710 19 41 a 

2710 19 45, 2710 19 43, 2710 20 11, 

2710 19 46, 2710 20 16 a 2710 19 47 
včetně plynových olejů s přídavkem 

FAME maximálně do 7 procent 

objemových, 

 

32003L0017 

 

 

 

 

 

 

 

 

32009L0030 

 

 

Článek 1., 

odst. 1., 

věta třetí 

 

 

 

 

 

 

Článek 1., 

odst. 2., 

věta třetí 

 

3. "plynovými oleji určenými pro 

nesilniční pojízdné stroje a 

zemědělské a lesnické traktory" 

kapaliny získávané z ropy kódů 

KN 2710 19 41 a 2710 19 45  

určené pro použití v motorech 

podle směrnic 97/68/ES  a 

2000/25/ES; 

 

"3)'plynovými oleji určenými pro 

používání nesilničními 

pojízdnými stroji (včetně plavidel 

vnitrozemské plavby) a 

zemědělskými a lesnickými 

traktory a rekreačními plavidly' 

kapalné palivo vyrobené z ropy 

kódů KN 2710 19 41 až 2710 19 

45  určené k používání ve 

vznětových motorech uvedených 

ve směrnicích Evropského 

parlamentu a Rady94/25/ES, 

97/68/ES  a 2000/25/ES; 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBTHG6HVM)



Stránka 3 (celkem 5) 

§ 3 odst. 1 

písm. k) 

j) l) k) vodík pro přímé použití ČSN ISO 

14687 - 1 (65 6520) nebo vodík pro 

palivové články s proton výměnnou 

protonvýměnnou membránou ČSN ISO 

14687 - 2,  

 

32014L0094 Příloha II, 

odst. 2, 

bod 2.2 

2.2 Čistota vodíku vydávaného 

vodíkovými plnicími stanicemi 

musí splňovat technické 

specifikace uvedené v normě ISO 

14687-2. 

§ 3 odst. 1 

písm. k) 

Znění § 3 odst. 1 písm. k) účinné od 12. 

listopadu 2021: 

k) vodík pro přímé použití ČSN ISO 14687 

- 1 nebo vodík pro palivové články s 

protonvýměnnou membránou ČSN ISO 

14687 – 2 ČSN EN 17124, 

 

32019R1745 Příloha II, 

odst. 2, 

bod 2.2 

„2.2 Jakostní charakteristika 

vodíku vydávaného vodíkovými 

plnicími stanicemi pro motorová 

vozidla musí splňovat požadavky 

popsané v normě EN 17124 

„Vodíkové palivo - Specifikace 

produktu a zabezpečení kvality 

- Aplikace palivových článků s 

protonvýměnnou 

membránou (PEM) pro silniční 

vozidla“, v této normě jsou také 

popsány metody pro zajištění 

splnění kvality vodíku.“ 

Příloha 1, 

bod 3 

3. Hodnoty uvedené ve specifikaci jsou 

„pravé hodnoty“. Při stanovení jejich 

mezních hodnot byly aplikovány termíny 

ČSN EN ISO 4259 „ Ropné výrobky - 

Stanovení a využití údajů shodnosti ve 

vztahu ke zkušebním metodám“ ČSN EN 

ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2, byly 

stanoveny minimální hodnoty, byl vzat v 

úvahu minimální rozdíl 2R nad nulou. (R 

= reprodukovatelnost). Výsledky 

jednotlivých měření se interpretují na 

základě kritérií popsaných v ČSN EN ISO 

4259 ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN 

ISO 4259-2.  

 

31998L0070 Příloha I, 

bod 2 

2) Hodnoty uvedené ve 

specifikaci jsou "pravé hodnoty". 

Při stanovení jejich mezních 

hodnot byla použita ustanovení 

normy EN ISO 4259:2006 

"Ropné výrobky - Stanovení a 

využití údajů shodnosti ve vztahu 

ke zkušebním metodám" a při 

stanovení minimální hodnoty byl 

zohledněn minimální rozdíl 2R 

nad nulou (R = 

reprodukovatelnost). Výsledky 

jednotlivých měření jsou 

vyhodnocovány na základě 

kritérií uvedených v normě EN 

ISO 4259:2006. 

Příloha 1, 

bod 7 

7. Letní období začíná 1. května a končí 

30. září, zimní období začíná 1. listopadu 

a končí 31. března (období od 1. dubna do 

30. dubna a od 1. října do 31. října jsou 

přechodná období).  

 

7. Letní období začíná 22. dubna a 

končí 30. září, zimní období začíná 16. 

listopadu a končí 21. března. 

Přechodná období a postup obměny 

motorových benzinů na čerpacích 

stanicích jsou stanoveny 

v ČSN EN 228. 

 

31998L0070 Příloha I, 

bod 4 

4) Letní období začíná nejpozději 

1. května a končí nejdříve 30. 

září. V případě členských států s 

nízkými letními teplotními 

podmínkami začíná letní období 

nejpozději 1. června a nekončí 

dříve než 31. srpna. 
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Příloha 2, 

bod 4 

4. Hodnoty uvedené ve specifikaci jsou 

„pravé hodnoty“. Při stanovení jejich 

mezních hodnot byly aplikovány termíny 

ČSN EN ISO 4259 „ Ropné výrobky - 

Stanovení a využití údajů shodnosti ve 

vztahu ke zkušebním metodám“ ČSN EN 

ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2, byly 

stanoveny minimální hodnoty, byl vzat v 

úvahu minimální rozdíl 2R nad nulou.  

(R = reprodukovatelnost). Výsledky 

jednotlivých měření se interpretují na 

základě kritérií popsaných v ČSN EN ISO 

4259 ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN 

ISO 4259-2.  

 

31998L0070 Příloha II, 

bod 2 

Hodnoty uvedené ve specifikaci 

jsou "pravé hodnoty". Při 

stanovení jejich mezních hodnot 

byla použita ustanovení normy 

EN ISO 4259:2006 "Ropné 

výrobky - Stanovení a využití 

údajů shodnosti ve vztahu ke 

zkušebním metodám" a při 

stanovení minimální hodnoty byl 

zohledněn minimální rozdíl 2R 

nad nulou (R = 

reprodukovatelnost). Výsledky 

jednotlivých měření jsou 

vyhodnocovány na základě 

kritérií uvedených v normě EN 

ISO 4259:2006. 

Článek II Tato vyhláška byla oznámena v souladu 

se 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. 

  

32015L1535 Článek 9 Technický předpis přijatý 

členskými státy musí obsahovat 

odkaz na tuto směrnici nebo musí 

být takový odkaz učiněn při jeho 

úředním vyhlášení. Způsob 

odkazu si stanoví členské státy. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

31998L0070 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES 

o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice 

Rady 93/12/EHS 

32003L0017 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES, 

kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a 

motorové nafty 

32009L0030 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES, 

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 

32014L0077 Směrnice 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 

32014L0094 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU 

o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 

32015L1535 Směrnice Evropského parlamentu a Rady  

(EU) 2015/1535 o postupu při poskytování informací  

v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby 

informační společnosti (kodifikované znění) 

32019R1745 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 
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Celex kód: 32000L0071 Gestor: MPO Zpracoval 
(jméno, datum): 

Ing. Petr Kříž     11. 02. 2020 

Název: Směrnice Komise 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000 o přizpůsobení měřících postupů stanovených v přílohách I, II, III a 

IV směrnice 98/70/ES Evropského paralamentu a Rady technickému pokroku ve smyslu článku 10 uvedené směrnice 

Schválil    

(jméno, datum): 

Ing. Pavel Šenych 11. 02. 2020 

                                                                                     Směrnice       Národní reference (platné právo) 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Obsah Vyhodnocení 

transpozice 

(PT,DT,NT) 

Poznámka 

 

Čl. 1 

 

 

 

 

 

Přílohy I až IV směrnice 98/70/ES se nahrazují přílohami I až IV této 

směrnice. 

 

 

 

 

  Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2003/17/ES. 

NT  

Čl. 2    Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2003/17/ES. 

NT  

odst. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

odst. 2. 

Členské státy uvedou právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu 

s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 2001. Neprodleně o tom uvědomí 

Komisi. 

 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 

nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob 

odkazu si stanoví členské státy. 

 

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

     

Čl. 3 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 

věstníku Evropských společenství. 

  Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2003/17/ES. 

NT  

 

Čl. 4. 

 

 

 

 

 

 

Tato směrnice je určena členským státům. 

  Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2003/17/ES. 

NT  

Příloha I Environmentální specifikace pro tržní paliva určená pro vozidla vybavená 

zážehovými motory 

  Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2003/17/ES. 

NT  

  

Typ: benzin 

     

 Jakostní 

ukazatel 

Jednotka Mezní hodnoty1) Zkouší se podle 

Min. Max. Metoda Rok 

vyhlášení 

Oktanové 

číslo 

výzkumnou 

metodou 

 

- 

 

95 

 

- 

 

EN 25164 

 

1993 

Oktanové      
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Celex kód: 32000L0071 Gestor: MPO Zpracoval 
(jméno, datum): 

Ing. Petr Kříž     11. 02. 2020 

Název: Směrnice Komise 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000 o přizpůsobení měřících postupů stanovených v přílohách I, II, III a 

IV směrnice 98/70/ES Evropského paralamentu a Rady technickému pokroku ve smyslu článku 10 uvedené směrnice 

Schválil    

(jméno, datum): 

Ing. Pavel Šenych 11. 02. 2020 

                                                                                     Směrnice       Národní reference (platné právo) 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Obsah Vyhodnocení 

transpozice 

(PT,DT,NT) 

Poznámka 

 

číslo 

motorovou 

metodou 

- 85 - EN 25163 1993 

Tlak par , 

letní období2) 

kPa - 60,0 pr.EN 

13016-1 

(DVPE) 

1997 

Destilace: 

-odpařené 

množství při 

1000C 

-odpařené 

množství při 

1500C 

 

%(v/v) 

 

 

%(v/v) 

 

46,0 

 

 

75,0 

 

- 

 

 

- 

pr.EN 

ISO 3405 

1998 

Rozbor 

uhlovodíků: 

-olefiny3)  4)  5) 

 

-aromáty3) 4) 5) 

 

-benzen7) 

 

 

%(v/v) 

 

%(v/v) 

 

%(v/v) 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

18,06) 

 

42,0 

 

1,0 

 

 

ASTM D 

1319 

ASTM D 

1319 

EN 12177 

EN 238 

 

 

1995 

 

1995 

 

1998 

1996 

 

 

Obsah 

kyslíku8) 

 

 

%(m/m) 

 

 

- 

 

 

2,7 

 

 

EN 1601 

pr. EN 

13132 

 

 

1997 

1998 

Kyslíkaté 

sloučeniny9) 

 

-methanol, 

musí být 

přidány 

stabilizátory 

-ethanol, 

mohou být 

přidány 

stabilizátory 

-isopropanol 

 

%(m/m) 

 

 

%(v/v) 

 

 

 

%(v/v) 

 

 

 

 

%(v/v) 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

EN 1601 

pr. EN 

13132 

1997 

1998 
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Celex kód: 32000L0071 Gestor: MPO Zpracoval 
(jméno, datum): 

Ing. Petr Kříž     11. 02. 2020 

Název: Směrnice Komise 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000 o přizpůsobení měřících postupů stanovených v přílohách I, II, III a 

IV směrnice 98/70/ES Evropského paralamentu a Rady technickému pokroku ve smyslu článku 10 uvedené směrnice 

Schválil    

(jméno, datum): 

Ing. Pavel Šenych 11. 02. 2020 

                                                                                     Směrnice       Národní reference (platné právo) 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Obsah Vyhodnocení 

transpozice 

(PT,DT,NT) 

Poznámka 

 

-terc-

butylakohol 

-

isobutylalkoh

ol 

-ethery 

obsahující 5 

nebo více 

atomů uhlíku 

v molekule 

Jiné kyslíkaté 

komponenty9) 

 

%(v/v) 

 

 

%(v/v) 

 

%(v/v) 

 

 

 

 

%(v/v) 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

7 

 

 

10 

 

15 

 

 

 

 

10 

Obsah síry10) mg/kg - 150 EN ISO 

14596 

EN ISO 

8754 

EN 24260 

1998 

 

1995 

 

1994 

Obsah olova g/litr - 0,005 EN 237 1996 
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Celex kód: 32000L0071 Gestor: MPO Zpracoval 
(jméno, datum): 

Ing. Petr Kříž     11. 02. 2020 

Název: Směrnice Komise 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000 o přizpůsobení měřících postupů stanovených v přílohách I, II, III a 

IV směrnice 98/70/ES Evropského paralamentu a Rady technickému pokroku ve smyslu článku 10 uvedené směrnice 

Schválil    

(jméno, datum): 

Ing. Pavel Šenych 11. 02. 2020 

                                                                                     Směrnice       Národní reference (platné právo) 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Obsah Vyhodnocení 

transpozice 

(PT,DT,NT) 

Poznámka 

 

 1) Hodnoty uvedené ve specifikaci jsou „pravé hodnoty“. Při stanovení 

jejich mezních hodnot byla použita ustanovení normy ISO 4259 „Ropné 

výrobky – Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním 

metodám“ a při stanovení minimální hodnoty byl vzat v úvahu 

minimální rozdíl 2R nad nulou (R=reprodukovatelnost). Výsledky 

jednotlivých měření se vyhodnocují na základě kritérií popsaných 

v normě ISO 4259 (vydané v roce 1995). 

2) Letní období začíná nejpozději 1. května a nekončí dříve než 30. září. 

U členských států s arktickými klimatickými podmínkami začíná letní 

období nejpozději 1. června a nekončí dříve než 31. srpna a mezní 

hodnota pro tlak par je 70 kPa. 

3) Provedení korektur podle článku 13.2 normy ASTM D1319:1995 je 

nutno určit obsah kyslíkatých sloučenin. 

4) Je-li ve vzorku přítomen ethyl-terc-butylether (ETBE), určí se oblast 

aromátů podle hnědorůžového prstence za červeným prstencem, který se 

běžně používá za nepřítomnosti ETBE. Přítomnost nebo nepřítomnost 

ETBE lze zjistit při analýze uvedené v poznámce 3. 

5) K tomuto účelu se použije norma ASTM D 1319:1995 bez 

volitelného depentanizačního stupně. Proto se nepoužijí články 6.1, 10.1 

a 14.1.1. 

6) S výjimkou bezolovnatého benzinu normal (minimální oktanové číslo 

motorovou metodou (MON) 81 a minimální oktanové číslo výzkumnou 

metodou (RON) 91), pro který je maximální obsah olefinů 21 % (obj.). 

Tyto mezní hodnoty nevylučují, aby byl na trh členského státu uveden 

jiný bezolovnatý benzin s nižšími oktanovými čísly, než je v této příloze 

uvedeno. 

7) Ve sporných případech se použije norma EN 12177:1998. 

8) Ve sporných případech se použije norma EN 1601:1997. 

9) Jiné jednosytné alkoholy s koncovým bodem destilace 

nepřevyšujícím koncový bod destilace stanovený v národní specifikaci 

nebo, pokud neexistují, v průmyslových specifikacích motorových paliv. 

10) Ve sporných případech se použije norma EN ISO 14596:1998. 
 

  Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2003/17/ES. 

NT  
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Celex kód: 32000L0071 Gestor: MPO Zpracoval 
(jméno, datum): 

Ing. Petr Kříž     11. 02. 2020 

Název: Směrnice Komise 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000 o přizpůsobení měřících postupů stanovených v přílohách I, II, III a 

IV směrnice 98/70/ES Evropského paralamentu a Rady technickému pokroku ve smyslu článku 10 uvedené směrnice 

Schválil    

(jméno, datum): 

Ing. Pavel Šenych 11. 02. 2020 

                                                                                     Směrnice       Národní reference (platné právo) 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Obsah Vyhodnocení 

transpozice 

(PT,DT,NT) 

Poznámka 

 

 

 

Příloha II 
 

Environmentální specifikace pro tržní paliva určená pro vozidla vybavená 

vznětovými motory 

     

  

Typ: motorová nafta 

  Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2003/17/ES. 

NT  

 Jakostní 

ukazatel 

Jednotka Mezní hodnota1) Zkouší se podle 

Min. Max. Metoda Rok 

vyhlášení 

Cetanové 

číslo 

- 51,0 - EN ISO 

5165 

1998 

Hustota při 

150C2) 

kg/m3 - 845 EN ISO 

3675 

EN ISO 

12185 

1998 

 

1996 

Destilace: 

-95%-ní 

bod 

0C - 360 pr.EN 

ISO 3405 

1998 

Polycyklické 

aromatické 

uhlovodíky3) 

%(m/m) - 11 IP 391 1995 

Obsah síry4) mg/kg - 350 EN ISO 

14596 

EN ISO 

8754 

EN 24260 

1998 

 

1995 

 

1994 

1) Hodnoty uvedené ve specifikaci jsou "pravé hodnoty". Při 

stanovování jejich mezních hodnot byla použita ustanovení normy ISO 

4259 "Ropné výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu 

ke zkušebním metodám" a při stanovení minimální hodnoty byl vzat v 

úvahu nejmenší rozdíl 2R nad nulou (kde R je reprodukovatelnost). 

Výsledky jednotlivých měření se vyhodnocují na základě kritérií 

uvedených v normě ISO 4259 (vydané v roce 1995). 

2) Ve sporných případech se použije norma EN ISO 3675:1998. 

3) Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou definovány jako rozdíl 

mezi celkovým obsahem aromatických uhlovodíků a obsahem 

monoaromatických uhlovodíků; oba obsahy se určují podle normy IP 

391. 

4) Ve sporných případech se použije norma EN ISO 14596:1998. 
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Celex kód: 32000L0071 Gestor: MPO Zpracoval 
(jméno, datum): 

Ing. Petr Kříž     11. 02. 2020 

Název: Směrnice Komise 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000 o přizpůsobení měřících postupů stanovených v přílohách I, II, III a 

IV směrnice 98/70/ES Evropského paralamentu a Rady technickému pokroku ve smyslu článku 10 uvedené směrnice 

Schválil    

(jméno, datum): 

Ing. Pavel Šenych 11. 02. 2020 

                                                                                     Směrnice       Národní reference (platné právo) 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Obsah Vyhodnocení 

transpozice 

(PT,DT,NT) 

Poznámka 

 

 

Příloha III 
 

Environmentální specifikace pro tržní paliva určená pro vozidla vybavená 

zážehovými motory 

  Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2003/17/ES. 

NT  

 

Typ: benzin 

   

Jakostní 

ukazatel 

Jednotka Mezní hodnoty1) Zkouší se podle 

Min. Max. Metoda Rok 

vyhlášení 

Oktanové číslo 

výzkumnou 

metodou 

 

- 

 

95 

 

- 

 

EN 25164 

 

1993 

Oktanové číslo 

motorovou 

metodou 

 

- 

 

85 

 

- 

 

EN 25163 

 

1993 

Tlak par , 

letní období 
kPa - - pr.EN 

13016-1 

(DVPE) 

1997 

Destilace: 

-odpařené 

množství při 

1000C 

-odpařené 

množství při 

1500C 

 

%(v/v) 

 

 

%(v/v) 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

-pr.EN 

ISO 3405 

1988 

Rozbor 

uhlovodíků: 

-olefiny2)3)4) 

 

-aromáty2)3)4) 
 

-benzen5) 

 

 

%(v/v) 

 

%(v/v) 

 

%(v/v) 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 
 

35,0 

 

- 

 

 

ASTM D 

1319 

ASTM D 

1319 

EN 12177 

EN 238 

 

 

1995 

 

1995 

 

1995 

1996 

Obsah 

kyslíku6) 

%(m/m) -  EN 1601 

pr. EN 

13132 

1997 

1998 

Obsah síry7) mg/kg - 50,0 EN ISO 

14596 

EN ISO 

8754 

1998 

 

1995 
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Celex kód: 32000L0071 Gestor: MPO Zpracoval 
(jméno, datum): 

Ing. Petr Kříž     11. 02. 2020 

Název: Směrnice Komise 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000 o přizpůsobení měřících postupů stanovených v přílohách I, II, III a 

IV směrnice 98/70/ES Evropského paralamentu a Rady technickému pokroku ve smyslu článku 10 uvedené směrnice 

Schválil    

(jméno, datum): 

Ing. Pavel Šenych 11. 02. 2020 

                                                                                     Směrnice       Národní reference (platné právo) 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Obsah Vyhodnocení 

transpozice 

(PT,DT,NT) 

Poznámka 

 

EN 24260 1994 

Obsah olova g/litr - - EN 237 1996 

1) Hodnoty uvedené ve specifikaci jsou "pravé hodnoty". Při stanovování 

jejich mezních hodnot byla použita ustanovení normy ISO 4259 "Ropné 

výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním 

metodám" a při stanovení minimální hodnoty byl vzat v úvahu nejmenší 

rozdíl 2R nad nulou (kde R je reprodukovatelnost). Výsledky 

jednotlivých měření se vyhodnocují na základě kritérií uvedených v 

normě ISO 4259 (vydané v roce 1995). 

2) K provedení korektur podle článku 13.2 normy ASTM D 1319:1995 je 

nutno určit obsah kyslíkatých sloučenin. 

3) Je-li ve vzorku přítomen ethyl-terc-butylether (ETBE), určí se oblast 

aromátů podle hnědorůžového prstence za červeným prstencem, který se 

běžně používá za nepřítomnosti ETBE. Přítomnost nebo nepřítomnost 

ETBE lze zjistit při analýze uvedené v poznámce 2. 

4) K tomuto účelu se použije norma ASTM D 1319:1995 bez volitelného 

depentanizačního stupně. Proto se nepoužijí články 6.1, 10.1 a 14.1.1. 

5) Ve sporných případech se použije norma EN 12177:1998. 

6) Ve sporných případech se použije norma EN 1601:1997. 

7) Ve sporných případech se použije norma EN ISO 14596:1998. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Příloha 

IV. 

 

 

Environmentální specifikace pro tržní paliva určená pro vozidla vybavená 

vznětovými motory 

  Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2003/17/ES. 

NT  

Typ: motorová nafta 

Jakostní 

ukazatel 

Jednotka Mezní hodnota1) Zkouší se podle 

Min. Max. Metoda Rok 

vyhlášení 

Cetanové 

číslo 

- - - EN ISO 

5165 

1998 

Hustota při 

150C2) 

kg/m3 -  EN ISO 

3675 

EN ISO 

1998 

 

1996 
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Celex kód: 32000L0071 Gestor: MPO Zpracoval 
(jméno, datum): 

Ing. Petr Kříž     11. 02. 2020 

Název: Směrnice Komise 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000 o přizpůsobení měřících postupů stanovených v přílohách I, II, III a 

IV směrnice 98/70/ES Evropského paralamentu a Rady technickému pokroku ve smyslu článku 10 uvedené směrnice 

Schválil    

(jméno, datum): 

Ing. Pavel Šenych 11. 02. 2020 

                                                                                     Směrnice       Národní reference (platné právo) 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Obsah Vyhodnocení 

transpozice 

(PT,DT,NT) 

Poznámka 

 

12185 

Destilace: 

-95%-ní 

bod 

0C -  pr.EN 

ISO 3405 

1998 

Polycyklické 

aromatické 

uhlovodíky3) 

%(m/m) - - IP 391 1995 

Obsah síry4) mg/kg - 50 EN ISO 

14596 

EN ISO 

8754 

EN 24260 

1998 

 

1995 

 

1994 

1) Hodnoty uvedené ve specifikaci jsou "pravé hodnoty". Při 

stanovování jejich mezních hodnot byla použita ustanovení normy ISO 

4259 "Ropné výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke 

zkušebním metodám" a při stanovení minimální hodnoty byl vzat v 

úvahu nejmenší rozdíl 2R nad nulou (kde R je reprodukovatelnost). 

Výsledky jednotlivých měření se vyhodnocují na základě kritérií 

uvedených v normě ISO 4259 (vydané v roce 1995). 

2) Ve sporných případech se použije norma EN ISO 3675:1998. 

3) Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou definovány jako rozdíl mezi 

celkovým obsahem aromatických uhlovodíků a obsahem 

monoaromatických uhlovodíků; oba obsahy se určují podle normy IP 

391. 

4) Ve sporných případech se použije norma EN ISO 14596:1998. 
 

 

1. Seznam plných citací uvedených platných předpisů ČR (úplné názvy). 

 

Poř.č.: Název český 

 

Název anglický 

   

   

   

 

2. Poznámky (v případě rozsáhlejší poznámky uveďte ve sloupci „Poznámka“ pouze pořadové číslo a text poznámky uveďte v této tabulce) 

 

Poř.č.: Text poznámky 
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Celex kód: 32003L0017 Gestor: MPO Zpracoval  Ing. Petr Kříž 

20. 05. 2020 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice 98/70/ES týkající se jakosti benzinu      

a motorové nafty 

Schválil Ing. Pavel Šenych 

20. 05. 2020 

                                                                                     Směrnice       Národní reference (platné právo) 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení 

(§, odst., 

písm., atd.) 

Obsah Vyhodnocení 

transpozice 

(PT,DT,NT) 

Poznámka 

 

Článek 1., 

odst. 1., 

věta první 

Směrnice 98/70/ES se mění takto: 

1. "benzinem" jakýkoliv těkavý ropný produkt určený k provozu 

zážehových spalovacích motorů s vnitřním spalováním, jimiž jsou 

poháněna motorová vozidla, kódů KN 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 

11 49, 2710 11 51a 2710 11 59 

ID10038  § 2 b) motorovým benzinem minerální oleje určené k pohonu 

spalovacích zážehových motorů uvedené pod kódy kombinované 

nomenklatury 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49 2710 12 41, 

2710 12 45 a 2710 12 49 

1. bez přídavku biopaliv,  

2. s přídavkem bioethanolu a s přídavkem bioetherů obsahujících 

5 nebo více atomů uhlíku v molekule, přičemž obsah ethanolu, 

etherů a dalších kyslíkatých látek nepřesahuje hodnoty uvedené v 

příslušné české technické normě,  

3. uvedené v bodech 1 a 2 s obsahem dalších kyslíkatých látek 

tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval hodnotu obsahu 

kyslíku uvedenou v příslušné české technické normě,  
 

 

PT 

 

CN 2710 11 51, 

a CN 2710 11 59 

v ČR zákaz prodeje    

a dovozu olovnatých 

benzinů (zák. 59/2001 

Sb.) 

 

Biopaliva – Směrnice 

2003/30/ES (dílčí 

transpozice) 

 

(Nařízení Rady č. 

2658/87), ve znění k 1. 

lednu 2018. 

 

Článek 1., 

odst. 1., 

věta druhá 

 

2. "motorovými naftami" plynové oleje kódů KN 2710 19 41 1) a 

používané pro vozidla s vlastním pohonem podle směrnice 

70/220/EHS a směrnice 88/77/EHS 

 

ID10038 

 

 

§ 2 

 

c) motorovou naftou  

1. plynové oleje určené k pohonu spalovacích vznětových 

motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2710 19 

41 2710 19 43,  

2. plynové oleje s přídavkem maximálně 7 procent objemových 

methylesterů mastných kyselin určené k pohonu spalovacích 

vznětových motorů uvedené pod kódem kombinované 

nomenklatury 2710 19 41 2710 20 11, 

 
 

 

PT 

 

 

Biopaliva – Směrnice 

2003/30/ES (dílčí 

transpozice)  

 

(Nařízení Rady č. 

2658/87), ve znění k 1. 

lednu 2018. 

 

Článek 1., 

odst. 1., 

věta třetí 

 

3. "plynovými oleji určenými pro nesilniční pojízdné stroje a 

zemědělské a lesnické traktory" kapaliny získávané z ropy kódů KN 

2710 19 41 a 2710 19 45  určené pro použití v motorech podle 

směrnic 97/68/ES  a 2000/25/ES 

 

ID10038 

 

§ 2 

 

p) q) s) u) plynovými oleji pro pohon nesilničních pojízdných 

strojů, zejména v oblasti zemědělství a stavebnictví, plynové 

oleje uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 2710 19 41 

a 2710 19 45, 2710 19 43, 2710 20 11, 2710 19 46, 2710 20 16 a 

2710 19 47 včetně plynových olejů s přídavkem FAME 

maximálně do 7 procent objemových, 

 
 

 

PT 

 

(Nařízení Rady č. 

2658/87), ve znění k 1. 

lednu 2018. 

 

Článek 1., 

odst. 1., 

věta čtvrtá 

 

4. "nejvzdálenějšími regiony" v případě Francie zámořská území, v 

případě Portugalska Azory a Madeira a v případě Španělska Kanárské 

ostrovy 

 

 

 

 

 

 

 

NT 

 

Netýká se ČR. 

       

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBTHG6HVM)



Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES 

                                      Strana 2 / 13                                                                                                                                                                                                      

 

 
Celex kód: 32003L0017 Gestor: MPO Zpracoval  Ing. Petr Kříž 

05. 02. 2020 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice 98/70/ES týkající se jakosti benzinu      

a motorové nafty 

Schválil Ing. Pavel Šenych 

05. 02. 2020 

                                                                                     Směrnice       Národní reference (platné právo) 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Obsah Vyhodnocení 

transpozice 

(PT,DT,NT) 

Poznámka 

 

Článek 1., 

odst. 1., 

věta pátá 

 

V případě členských států s arktickými nebo drsnými zimními 

podmínkami může být maximální bod destilace 65 % při 250 °C          

u motorové nafty a plynových olejů nahrazen maximálním bodem 

destilace 10 % (V/V) při 180 °C. 

 

   NT Netýká se ČR. 

       

       

       

       

Článek 1, 

odst. 2. 

 

v čl. 3 odst. 2 se doplňují písmena, které znějí: 

"d) Aniž jsou dotčena ustanovení písmene c), přijmou členské státy 

všechna nezbytná opatření k tomu, aby byl na jejich území 

uveden bezolovnatý benzin s maximálním obsahem síry 10 

mg/kg na trh ve stanoveném termínu, nejpozději do 1. ledna 

2005. Členské státy zajistí, aby byla dostupnost tohoto 

bezolovnatého benzinu geograficky vyvážená a aby tento 

benzin splňoval ve všech ohledech specifikace stanovené v 

příloze III. 

e) Nejpozději do 1. ledna 2009 členské státy zajistí, že 

bezolovnatý benzin může být uváděn na trh na jejich území 

pouze tehdy, splňuje-li environmentální specifikace stanovené 

v příloze III, s výjimkou obsahu síry, který může být 

maximálně 10 mg/kg“ 

  Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2009/30/ES. 

 

NT  

       

       

Článek 1, 

odst. 3. 

a) v odstavci 1 se doplňují písmena, která znějí: 

"d) Aniž jsou dotčena ustanovení písmene c), členské státy přijmou 

všechna nezbytná opatření k tomu, aby byla ve stanoveném termínu, 

nejpozději do 1. ledna 2005, uvedena motorová nafta s maximálním 

obsahem síry 10 mg/kg na trh. Členské státy zajistí, aby byla 

dostupnost této motorové nafty geograficky vyvážená a aby tato 

motorová nafta splňovala ve všech ohledech specifikace stanovené v 

příloze IV. 

 

Členské státy však mohou pro nejvzdálenější regiony stanovit zvláštní 

předpisy pro zavedení motorové nafty s maximálním obsahem síry  

  Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2009/30/ES. 

 

NT  
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10 mg/kg. Členské státy, které tato ustanovení použijí, o nich 

informují Komisi. 

 e) Nejpozději do 1. ledna 2009 členské státy zajistí za podmínek 

platnosti ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. a), aby motorová nafta mohla 

být uváděna na trh na jejich území pouze tehdy, splňuje-li 

environmentální specifikace stanovené v příloze IV, s výjimkou 

obsahu síry, který může být maximálně 10 mg/kg."; 

 

b) doplňuje se odstavec, který zní: 

 

"5. Členské státy zajistí, aby byl obsah síry v plynových olejích 

určených pro používání nesilničními pojízdnými stroji a 

zemědělskými a lesnickými traktory uváděnými na trh na jejich území 

menší než 2000 mg/kg. Nejpozději do 1. ledna 2008 musí být 

maximálně přípustný obsah síry v plynových olejích pro nesilniční 

pojízdné stroje a zemědělské a lesnické traktory 1000 mg/kg. Členské 

státy však mohou předepsat nižší limit nebo stejný obsah síry, jaký je 

stanoven v této směrnici pro motorovou naftu."; 

Článek 1, 

odst. 4. 

 

v článku 6: 

 

 

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 

 

"1. Odchylně od ustanovení článků 3, 4 a 5 a v souladu s čl. 95 odst. 

10 Smlouvy mohou členské státy přijmout opatření s cílem požadovat, 

aby ve zvláštních oblastech na jejich území směla být na trh uváděna 

pro celý vozový park pouze paliva splňující přísnější environmentální 

specifikace než jsou stanoveny touto směrnicí s cílem chránit zdraví 

obyvatelstva v určité aglomeraci nebo životní prostředí v určité 

ekologicky citlivé oblasti dotyčného členského státu, jestliže 

znečištění ovzduší nebo znečištění podzemních vod vytváří nebo lze 

rozumně očekávat, že bude vytvářet, vážný a opakující se problém pro 

lidské zdraví nebo životní prostředí. 

 

 

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto: 

 

"3. Dotyčný členský stát poskytne Komisi relevantní údaje o životním 

prostředí v dané aglomeraci nebo oblasti a o předpokládaných 

   NT Legislativa ČR 

transponuje plně 

přílohy I, II, III a IV 

Směrnice 2003/17/ES 

a nepřipouští výjimky 

pro jakost benzinu a 

motorové nafty. 
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účincích navržených opatření na životní prostředí. 

 

 

c) odstavce 7 a 8 se zrušují; 

Článek 1, 

odst. 5. 

 

Článek 8 se nahrazuje tímto: 

 

"Článek 8 

 

Sledování shody a podávání zpráv 

 

1. Členské státy sledují shodu s požadavky článků 3 a 4, pokud jde o 

benzin a motorovou naftu, pomocí analytických metod podle 

evropských norem EN 228:1999 a EN 590:1999. 

 

2. Členské státy stanoví v souladu s požadavky příslušných 

evropských norem systém sledování jakosti paliv. Použití 

alternativního systému sledování jakosti paliv je přípustné, pokud 

takový systém zaručuje rovnocennou spolehlivost výsledků. 

 

3. Členské státy předloží každoročně do 30. června zprávu o jakosti 

paliva na vnitrostátní úrovni za předchozí kalendářní rok. První 

zprávu předloží do 30. června 2002. Od 1. ledna 2004 musí formulář 

této zprávy odpovídat formuláři popsanému v dané evropské normě. 

Kromě toho podají členské státy zprávu o celkovém množství benzinu 

a motorové nafty uvedeném na trh na jejich území a o celkovém 

množství bezolovnatého benzinu a motorové nafty o maximálním 

obsahu síry 10 mg/kg uvedeném na trh na jejich území. Členské státy 

dále každoročně podají zprávu o geograficky vyvážené dostupnosti 

benzinu a motorové nafty s maximálním obsahem síry 10 mg/kg 

uváděných na trh na jejich území. 

 

4. Komise zajistí, aby informace předložené podle odstavce 3 byly 

ihned dostupné vhodnými prostředky. Komise každoročně, poprvé do 

31. prosince 2003, zveřejní zprávu o aktuální jakosti paliv v různých 

členských státech a geografickou dostupnost paliv s maximálním 

obsahem síry 10 mg/kg s cílem poskytnout přehled údajů o jakosti 

paliv v různých členských státech."; 

 

 

  Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/1513 

NT  
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Článek 1, 

odst. 6. 

 

Článek 9 se nahrazuje tímto: 

 

"Článek 9 

 

Přezkum 

 

1. Nejpozději do 31. prosince 2005 Komise přezkoumá specifikace 

paliv uvedených v přílohách III a IV, kromě obsahu síry, a podle 

potřeby navrhne změny, které musí být v souladu se současnými a 

budoucími požadavky právních předpisů Společenství na emise 

motorových vozidel a kvalitu ovzduší se souvisejícími cíli. Komise 

zohlední zejména: 

a) nezbytnost jakékoli změny konečné lhůty pro úplné zavedení 

motorové nafty s maximálním obsahem síry 10 mg/kg s cílem zajistit, 

že nedojde k celkovému nárůstu emisí skleníkových plynů. V této 

analýze posoudí vývoj technologií rafinérského zpracování, 

očekávané zvýšení úspory paliva u motorových vozidel a rychlost 

zavádění nových technologií úspory paliva u parku motorových 

vozidel;  

b) důsledky nových právních předpisů Společenství stanovujících 

normy kvality ovzduší pro látky, jako jsou polycyklické aromatické 

uhlovodíky;  

c) výsledky přezkumu podle článku 10 směrnice Rady 1999/30/ES ze 

dne 22. dubna 1999 o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid 

dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší *);  

d) výsledky přezkumu různých závazků japonských **), korejských 

***) a evropských výrobců automobilů snížit spotřebu paliva a emise 

oxidu uhličitého u nových osobních automobilů s ohledem na jakosti 

paliv zavedených touto směrnicí a na pokrok při dosahování cíle 

Společenství, jímž je emise CO2 120 g/km u průměrného motorového 

vozidla;  

e) výsledky přezkumu podle článku 7 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 1999/96/ES ze dne 13. prosince 1999 o sbližování 

právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím 

plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových 

motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových 

motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným 

ropným plynem a o změně směrnice Rady 88/77/EHS *****) a 

potvrzení povinných norem emise NOx u těžkých užitkových motorů;  

  Netranspoziční ustanovení NT  
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f) účinnost fungování nových technologií snižování znečištění a vliv 

kovových aditiv a další relevantní otázky jejich účinnosti a dále 

trendy ovlivňující mezinárodní trh s palivy;  

g) potřebu podporovat zavádění alternativních paliv, včetně biopaliv, 

a potřebu změnit jiné parametry ve specifikacích konvenčních i 

alternativních paliv, například změny maximální těkavosti benzinu 

stanovené v této směrnici s ohledem na vztažení této hodnoty na 

směsi bioethanol s benzinem, a všechny nezbytné následné změny 

normy EN 228:1999. 

 

2. Současně se zvažováním svého návrhu pro další etapu emisních 

norem pro vznětové motory pro nesilniční použití Komise stanoví 

požadovanou jakost paliva. Komise přitom zohlední závažnost emisí z 

tohoto sektoru, celkový přínos pro zdraví a životní prostředí, důsledky 

pro distribuci paliva v členských státech a náklady a přínosy spojené s 

větším omezením obsahu síry, než jaké je v současné době 

vyžadováno u paliva pro vznětové motory pro nesilniční použití, a 

poté vyrovná odpovídající požadavky na jakost paliva pro nesilniční 

použití pro použití silniční, a to do určitého data, jímž by měl být 1. 

leden 2009, přičemž toto datum má být Komisí potvrzeno nebo 

změněno při přezkoumání v roce 2005. 

 

3. Kromě ustanovení odstavce 1 může Komise mimo jiné předkládat 

- návrhy, které berou v úvahu konkrétní situaci skupin vozidel pro 

vymezené oblasti a potřebu navrhnout určité úrovně specifikací 

zvláštních paliv, která tato vozidla používají, 

- návrhy na stanovení úrovní specifikací zkapalněného ropného plynu, 

zemního plynu a biopaliv."; 

Článek 1, 

odst. 7. 

 

vkládá se článek, který zní: 

 

"Článek 9a 

 

Sankce 

 

Členské státy určí sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých 

podle této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, úměrné a 

odrazující."; 

311/2006, 

152/2017 

  

§ 8 

 

Přestupky 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) prodá nebo vydá pohonnou hmotu, která nesplňuje 

požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1, 

b) umístí do skladovací nádrže v čerpací stanici pohonnou 

hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty 

podle § 3 odst. 1, 
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c) prodá nebo vydá olovnatý motorový benzin nebo jej použije 

k pohonu motoru vozidla v rozporu s § 5 odst. 5, 

d) jako vlastník čerpací stanice, nejde-li o čerpací stanici 

uvedenou v § 6 odst. 5, v rozporu s § 6 odst. 3 písm. a) 

neoznámí před uvedením čerpací stanice do provozu údaje 

do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b), 

c), d) nebo e) nebo v rozporu s § 6 odst. 3 písm. b) 

neoznámí bez zbytečného odkladu uvedení čerpací stanice 

do provozu nebo ukončení provozu čerpací stanice anebo 

změnu údaje zapisovaného do evidence čerpacích stanic 

podle § 6 odst. 2 písm. a), b), c), d) nebo e), 

e) naplní na čerpací stanici zkapalněným ropným plynem 

mobilní tlakovou nádobu v rozporu s § 5 odst. 3, nebo 

f) jako vlastník dobíjecí stanice v rozporu s § 6 odst. 4 písm. a) 

neoznámí před uvedením dobíjecí stanice do provozu údaje 

do evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b), 

c), d) nebo f) nebo v rozporu s § 6 odst. 4 písm. b) 

neoznámí bez zbytečného odkladu uvedení dobíjecí stanice 

do provozu nebo ukončení provozu dobíjecí stanice anebo 

změnu údaje zapisovaného do evidence dobíjecích stanic 

podle § 6 odst. 2 písm. a), b), c), d) nebo f). 

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit 

pokutu do 5 000 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 

písm. d) nebo f) pokutu do 3 000 000 Kč a za přestupek 

podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 50 000 Kč. 

 

 

§ 9 

 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba 13) se dopustí 

správního deliktu tím, že 

a) prodá nebo vydá pohonnou hmotu v rozporu s § 5 odst. 1, 

b) prodá nebo vydá pohonnou hmotu, která nesplňuje 

požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1, 

c) umístí do skladovací nádrže v čerpací stanici pohonnou 

hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty 
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podle § 3 odst. 1,  

d) prodá nebo vydá olovnatý motorový benzin nebo jej použije 

k pohonu motoru vozidla v rozporu s § 5 odst. 5, nebo 

e) nakoupí pohonnou hmotu v rozporu s § 5a odst. 2. 

 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník 

čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že v 

rozporu s § 6 odst. 3 písm. a) neoznámí před uvedením 

čerpací stanice do provozu údaje do evidence čerpacích 

stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b), c), d) nebo e) nebo v 

rozporu s § 6 odst. 3 písm. b) neoznámí bez zbytečného 

odkladu uvedení čerpací stanice do provozu nebo ukončení 

provozu čerpací stanice anebo změnu údaje zapisovaného 

do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b), 

c), d) nebo e). 

 

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník 

čerpací stanice se dopustí správního deliktu tím, že v 

rozporu s § 5 odst. 6 nezajistí, aby při jejím provozu 

nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku 

nebo životního prostředí. 

 

(4) Provozovatel čerpací stanice se dopustí správního deliktu 

tím, že 

a) v rozporu s § 5 odst. 3 plní mobilní tlakové nádoby 

zkapalněnými ropnými plyny, popřípadě jejich plnění 

umožní, 

b) nezajistí označení výdejních stojanů pohonných hmot podle 

§ 5 odst. 7 písm. a) nebo nezajistí na čerpací stanici, na 

které je prodáván nebo vydáván motorový benzin s 

obsahem ethanolu od 5 do 10 procent objemových, 

označení příslušného výdejního stojanu údajem o obsahu 

ethanolu v motorovém benzinu podle § 5 odst. 7 písm. d), 

c) nezpřístupní na čerpací stanici informace podle § 5 odst. 7 

písm. b), 

d) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. c) nezajistí vedení evidence 

stavu součtového počítadla každého z výdejních stojanů 

nebo tuto evidenci neuchová po dobu 3 let ode dne prodeje 

nebo výdeje pohonných hmot anebo nezajistí její 
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                                                                                     Směrnice       Národní reference (platné právo) 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Obsah Vyhodnocení 

transpozice 

(PT,DT,NT) 

Poznámka 

 

předložení a vyvolání stavu součtového počítadla 

výdejního stojanu, 

e) jako provozovatel čerpací stanice, na které je prodáván nebo 

vydáván motorový benzin a není bezobslužná, nezajistí 

prodej nebo výdej aditivačních přísad nebo bezolovnatých 

benzinů s těmito přísadami podle § 5 odst. 4, nebo 

f) jako provozovatel čerpací stanice, na které jsou prodávány 

nebo vydávány pohonné hmoty s kovovými aditivy, 

nezajistí označení příslušného výdejního stojanu 

pohonných hmot značkou podle § 5 odst. 7 písm. e). 

g) zrušeno 

 

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba 

uvedená v § 3 odst. 2 dopustí správního deliktu tím, že 

nezpřístupní při prodeji motorových benzinů nebo 

motorové nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém 

benzinu nebo v motorové naftě podle § 3 odst. 2. 

 

 

(6) Výrobce, dovozce, vývozce nebo distributor pohonných 

hmot se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3 

odst. 3 neuvede v dodacích listech v případě dodávek 

motorových benzinů nebo motorové nafty obsah biopaliva 

v pohonné hmotě, vyjádřený v procentech objemových. 

 

(7) Provozovatel čerpací stanice se dopustí správního deliktu 

tím, že nepředá souhrnnou zprávu podle § 4 odst. 1. 

 

(8) Distributor pohonných hmot se dopustí správního deliktu 

tím, že provádí svoji činnost bez registrace. 

 

(9) Distributor pohonných hmot nebo provozovatel čerpací 

stanice se dopustí správního deliktu tím, že nakoupí 

pohonnou hmotu v rozporu s § 5a odst. 1. 

 

(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník 

dobíjecí stanice dopustí správního deliktu tím, že v rozporu 

s § 6 odst. 4 písm. a) neoznámí před uvedením dobíjecí 

stanice do provozu údaje do evidence dobíjecích stanic 
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Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES 

                                      Strana 10 / 13                                                                                                                                                                                                      

Celex kód: 32003L0017 Gestor: MPO Zpracoval  Ing. Petr Kříž 

05. 02. 2020 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice 98/70/ES týkající se jakosti benzinu      

a motorové nafty 

Schválil Ing. Pavel Šenych 

05. 02. 2020 

                                                                                     Směrnice       Národní reference (platné právo) 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Obsah Vyhodnocení 

transpozice 

(PT,DT,NT) 

Poznámka 

 

podle § 6 odst. 2 písm. a), b), c), d) nebo f) nebo v rozporu 

s § 6 odst. 4 písm. b) neoznámí bez zbytečného odkladu 

uvedení dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení 

provozu dobíjecí stanice anebo změnu údaje zapisovaného 

do evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 2 písm. a), b), 

c), d) nebo f). 

 

(11) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice se dopustí 

správního deliktu tím, že nezpřístupní na dobíjecí stanici 

informace podle § 6q odst. 1 nebo nezveřejní ceny podle § 

6q odst. 4 nebo neposkytne uživatelům elektrických 

vozidel rovněž možnost jednorázového dobití podle § 6q 

odst. 5. 

 

(12) Provozovatel běžné dobíjecí stanice se dopustí správního 

deliktu tím, že nezajistí, aby jím provozovaná dobíjecí 

stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční jednotky, 

splňovala požadavky podle § 6q odst. 2. 

 

(13) Provozovatel vysoce výkonné dobíjecí stanice se dopustí 

správního deliktu tím, že nezajistí, aby jím provozovaná 

dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční 

jednotky, splňovala požadavky podle § 6q odst. 3. 

 

(14) Za správní delikt se uloží pokuta do 

a) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. 

a) nebo e) nebo odstavce 3 nebo odstavce 8 nebo odstavce 

9 nebo odstavce 12 nebo odstavce 13, 

b) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. 

b), c) nebo d), nebo odstavce 4 písm. d),  

c) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, 

odstavce 4 písm. a), b) nebo f), odstavce 5 nebo odstavce 6 

nebo odstavce 10, 

d) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. 

c) nebo e) nebo odstavce 7 nebo odstavce 11. 

 

(15) Za správní delikt podle odstavce 9 lze spolu s pokutou 

uložit zákaz činnosti až na 2 roky, byl-li správní delikt 

spáchán touto činností nebo v souvislosti s ní. 
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                                                                                     Směrnice       Národní reference (platné právo) 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Obsah Vyhodnocení 

transpozice 

(PT,DT,NT) 

Poznámka 

 

Článek 1, 

odst. 8. 

 

první pododstavec článku 10 se nahrazuje tímto: 

"1. Metodami měření, které mají být použity v souvislosti s parametry 

uvedenými v příloze I a III, jsou metody stanovené evropskou normou 

EN 228:1999. Metodami měření, které mají být použity v souvislosti s 

parametry uvedenými v příloze II a IV, jsou metody stanovené 

evropskou normou EN 590:1999. Členské státy mohou podle potřeby 

převzít analytické metody uvedené v normách, kterými se nahrazují 

normy EN 228:1999 a EN 590:1999, pokud lze prokázat, že správnost 

a přesnost těchto metod je při nejmenším stejná jako správnost a 

přesnost nahrazených analytických metod. Je-li nezbytné přizpůsobit 

schválené analytické metody technickému pokroku, může Komise 

přijmout změny postupem podle čl. 11 odst. 2."; 

  Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/1513 

NT  

Článek 1, 

odst. 9. 

 

Článek 11 se nahrazuje tímto: 

 

"Článek 11 

 

Postup práce výboru 

 

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 12 směrnice 

96/62/ES *). 

 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 

Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon 

prováděcích pravomocí svěřených Komisi **), s ohledem na článek 8 

uvedeného rozhodnutí. 

 

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 

 

3. Výbor přijme svůj jednací řád."; 

  Netranspoziční ustanovení NT  

       

       

Článek 1, 

odst.10. 

 

Přílohy I až IV se nahrazují zněním přílohy této směrnice.   Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady  

2009/30/ES 

NT  
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                                                                                     Směrnice       Národní reference (platné právo) 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Obsah Vyhodnocení 

transpozice 

(PT,DT,NT) 

Poznámka 

 

Článek 2 

 

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2003. 

Neprodleně o tom uvědomí Komisi. 

 

Použijí tyto přepisy ode dne 1. ledna 2004. 

 

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

 133/2010 § 1  

 

Předmět úpravy  

 

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské 

unie 1) a upravuje  

  

a) požadavky na jakost pohonných hmot,  

…………………………………………………………… 

PT  

    1)Směrnice 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.  

… 
 

  

       

       

       

       

Článek 3 

 

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním 

věstníku Evropské unie. 

  Netranspoziční ustanovení NT  

       

       

Článek 4 

 

Tato směrnice je určena členským státům.   Netranspoziční ustanovení NT  

       

Příloha I 

 

"Příloha I 

Environmentální specifikace pro tržní paliva určená pro vozidla 

vybavená zážehovými motory 

 

  Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady  

2009/30/ES 

NT  

       

Příloha II 

 

"Příloha II 

Environmentální specifikace pro tržní paliva určená pro vozidla 

vybavená vznětovými motory 

 

  Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady  

2009/30/ES 

NT  

       

Příloha III 

 

"Příloha III 

Environmentální specifikace pro tržní paliva určená pro vozidla 

vybavená zážehovými motory 

 

  Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady  

2011/63/EU 

NT  
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                                                                                     Směrnice       Národní reference (platné právo) 
Ustanovení 

(článek,odst., 

písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 
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Obsah Vyhodnocení 

transpozice 
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Poznámka 

 

Příloha IV 

 

Environmentální specifikace pro tržní paliva určená pro vozidla 

vybavená vznětovými motory 

 

  Článek byl změněn směrnicí Evropského parlamentu a Rady  

2009/30/ES 

NT  

 

1. Seznam plných citací uvedených platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  311/2006 Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) 1. 9. 2006 

2.  133/2010 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) 

1. 6.2010 

    

 

 

2. Poznámky (v případě rozsáhlejší poznámky uveďte ve sloupci „Poznámka“ pouze pořadové číslo a text poznámky uveďte v této tabulce) 

 

Poř.č.: Text poznámky 
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Název: Směrnice 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 

Schválil (jméno +datum): Ing. Pavel Šenych, 20. 05. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Článek 1 odst. 1 Změny směrnice 98/70/ES 

1) Článek 1 se nahrazuje tímto: 

"Článek 1 

Oblast působnosti 

Tato směrnice stanoví pro motorová vozidla a nesilniční pojízdné stroje 

(včetně plavidel vnitrozemské plavby, pokud se neplaví po moři), 

zemědělské a lesnické traktory a rekreační plavidla, pokud se neplaví po 

moři: 

a) technické specifikace týkající se péče o zdraví a životní prostředí pro 

paliva určená pro motorová vozidla vybavená zážehovými a vznětovými 

motory a s přihlédnutím k technickým požadavkům na tyto motory a 

b) cíl zaměřený na snížení emisí skleníkových plynů během životního 

cyklu paliva." 

  Netranspoziční ustanovení NT  

       

       

Článek 1 odst. 2 2) Článek 2 se mění takto: 

a) v prvním odstavci: 

i) se bod 3 nahrazuje tímto: 

"3) "plynovými oleji určenými pro používání nesilničními pojízdnými 

stroji (včetně plavidel vnitrozemské plavby) a zemědělskými a 

lesnickými traktory a rekreačními plavidly" kapalné palivo vyrobené z 

ropy kódů KN 27101941 až 27101945 určené k používání ve 

vznětových motorech uvedených ve směrnicích Evropského parlamentu 

a Rady 94/25/ES, 97/68/ES a 2000/25/ES; 

ii) se doplňují nové body, které zní: 

"5) "členskými státy s nízkými teplotami v letním období" Dánsko, 

Estonsko, Finsko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Švédsko a Spojené království; 

6) "emisemi skleníkových plynů během životního cyklu paliva" celkové 

čisté hodnoty emisí CO2, CH4 a N2O, které spadají na vrub tohoto 

paliva (včetně přimísených složek) nebo dodané energie. Tento životní 

cyklus zahrnuje všechny příslušné etapy od těžby nebo obdělávání půdy, 

včetně změn ve využívání půdy, dopravy a distribuce, zpracování a 

spalování, a to nezávisle na tom, kdy tyto emise vznikají; 

7) "emisemi skleníkových plynů na jednotku energie" celkový objem 

emisí skleníkových plynů vyjádřený v ekvivalentu CO2 a související s 

používáním paliva nebo dodané energie, dělený celkovým energetickým 

obsahem paliva nebo dodané energie (pokud jde o palivo, je vyjádřen 

hodnotou spodní výhřevnosti); 

 

ID10038 

 

 

 

 

 

 

 

201/2012 

172/2018 

 

 

 

 

 

 

201/2012  

172/2018 

 

 

 

 

 

 

§ 2 písm. 

u) 

 

 

 

 

 

 

§ 2 písm. 

t) 

 

 

 

 

 

 

§ 2 písm. 

u) 

 

 

 

 

 

 

p) q) s) u) plynovými oleji pro pohon nesilničních pojízdných strojů, 

zejména v oblasti zemědělství a stavebnictví, plynové oleje uvedené pod 

kódy kombinované nomenklatury 2710 19 41 a 2710 19 45, 2710 19 43, 

2710 20 11, 2710 19 46, 2710 20 16 a 2710 19 47 včetně plynových 

olejů s přídavkem FAME maximálně do 7 procent objemových, 

 

 

 

t) emisemi skleníkových plynů na jednotku energie celkové množství 

emisí skleníkových plynů vyjádřené v ekvivalentu CO2 

vyprodukovaných v úplném životním cyklu pohonné hmoty pro 

dopravní účely nebo elektřiny pro dopravní účely, dělené celkovým 

energetickým obsahem pohonné hmoty, který je vyjádřen hodnotou 

výhřevnosti, nebo energií ve formě elektřiny, 

 

 

emisemi skleníkových plynů vzniklými během úplného životního cyklu 

pohonné hmoty pro dopravní účely nebo elektřiny pro dopravní účely 

celkové čisté hodnoty emisí CO2, CH4 a N2O. 

   

 

 

 

 

PT 
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Poznámka 

 

8) "dodavatelem" subjekt odpovědný za přihlášení se ke spotřební dani z 

paliva nebo energie, a pokud není zapotřebí se ke spotřební dani 

přihlašovat, jakýkoli jiný relevantní subjekt určený členským státem; 

9) výraz "biopaliva" má stejný význam jako ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře 

využívání energie z obnovitelných zdrojů. 

b) druhý odstavec se zrušuje. 

 

 

311/2006 

152/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133/2010 

153/2017 

 

 

311/2006 

152/2017 

 

 

§ 3 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 písm. 

d) 

 

 

§ 2 písm. 

k) 

 

 

(2) Osoba, která uvádí motorové benziny nebo motorovou naftu do 

volného daňového oběhu na daňovém území České republiky podle 

zákona o spotřebních daních14) pro dopravní účely nebo která dodává na 

daňové území České republiky podle zákona o spotřebních daních14) pro 

dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu, uvedené do 

volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je 

povinna zpřístupnit při prodeji motorových benzinů nebo motorové 

nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v 

motorové naftě. 

 

 

d) biopalivem kapalné nebo plynné palivo používané pro dopravu a 

vyráběné z biomasy, 

 

 

k) biopalivem kapalné nebo plynné palivo určené k použití v dopravě a 

vyráběné z biomasy, 
       

       

       

       

Článek 1 odst. 3 3) Článek 3 se mění takto: 

a) odstavce 2 až 6 se nahrazují tímto: 

"2. Členské státy zajistí, aby byl benzin uváděn na trh na jejich území 

pouze, pokud splňuje environmentální specifikace uvedené v příloze I. 

Členské státy však mohou v případě nejvzdálenějších regionů přijmout 

zvláštní ustanovení o prodeji benzinu s maximálním obsahem síry  

10 mg/kg. Členské státy, které taková ustanovení přijmou, o tom 

informují odpovídajícím způsobem Komisi. 

3. Členské státy budou vyžadovat, aby dodavatelé až do roku 2013 

uváděli na trh benzin s maximálním obsahem kyslíku 2,7 % a 

maximálním obsahem ethanolu 5 %, a pokud to považují za nutné, 

mohou vyžadovat, aby byl tento benzin na trh uváděn po delší časové 

období. Zajistí, aby spotřebitelé obdrželi náležité informace o obsahu 

biopaliva v benzinu, a zejména o náležitém použití různých benzinových 

směsí. 

4. Členské státy s nízkými teplotami v letním období mohou podle 

133/2010 

278/2011 

 

 

 

 

 

133/2010 

153/2017 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3 odst. 1 

písm. a)  

 

 

 

 

 

Příloha 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li 

a) motorový benzin ČSN EN 228 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v 

příloze č. 1 k této vyhlášce,  

 

 

Ukazatelé jakosti motorového benzinu1) - 

environmentální specifikace pro paliva určená pro vozidla vybavená 

zážehovými motory 

 

 

PT  
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odstavce 5 povolit, aby byl na trh v letním období uváděn benzin s 

maximálním tlakem par 70 kPa. 

Členské státy, ve kterých se neuplatňuje výjimka uvedená v prvním 

pododstavci, mohou podle odstavce 5 povolit, aby byl na trh během 

letního období uváděn benzin s obsahem ethanolu s maximálním tlakem 

par 60 kPa včetně povolené výjimky týkající se tlaku par vymezené v 

příloze III pod podmínkou, že použitý ethanol je biopalivo. 

5. Pokud chtějí členské státy uplatnit jednu z výjimek uvedených v 

odstavci 4, musí to oznámit Komisi a poskytnout veškeré příslušné 

informace. Komise posoudí, zda je výjimka žádoucí, a zhodnotí délku 

jejího trvání s ohledem na 

a) zamezení sociálním a ekonomickým problémům kvůli vyššímu tlaku 

par, včetně času potřebného na technické úpravy, a 

b) environmentální nebo zdravotní dopady vyššího tlaku par, a zejména 

dopad na soulad s právními předpisy Společenství o kvalitě ovzduší, a to 

jak v příslušných členských státech, tak ostatních členských státech. 

Pokud z hodnocení Komise vyplyne, že výjimka porušuje právní 

předpisy Společenství o kvalitě ovzduší nebo o znečištění ovzduší, 

včetně příslušných mezních hodnot a stropů emisí, bude její uplatňování 

zrušeno. Komise by rovněž měla zohlednit příslušné cílové hodnoty. 

Pokud Komise během šesti měsíců poté, co obdržela veškeré příslušné 

informace, nevznese žádné námitky, může daný členský stát 

požadovanou výjimku uplatňovat. 

6. Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy i nadále povolovat 

prodej malých množství olovnatého benzinu s obsahem olova 

nepřesahujícím 0,15 g/l nejvýše do 0,03 % celkového prodeje pro 

použití ve starých vozidlech zvláštního typu a prodej tohoto benzinu 

prostřednictvím zvláštních zájmových skupin."; 

b) odstavec 7 se zrušuje. 

 

 

311/2006 

152/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

311/2006 

91/2011 

 

 

 

 

311/2006 

152/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

311/2006 

152/2017 

 

 

§ 3 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3 odst. 3 

 

 

 

 

 

§ 5 odst. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 odst. 5 

 

2) Osoba, která uvádí motorové benziny nebo motorovou naftu do 

volného daňového oběhu na daňovém území České republiky podle 

zákona o spotřebních daních14) pro dopravní účely nebo která dodává na 

daňové území České republiky podle zákona o spotřebních daních14) pro 

dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu, uvedené do 

volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je 

povinna zpřístupnit při prodeji motorových benzinů nebo motorové 

nafty informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v 

motorové naftě. 

(3) Výrobce, dovozce, vývozce a distributor pohonných hmot je povinen 

uvádět v dodacích listech v případě dodávek motorových benzinů nebo 

motorové nafty obsah biopaliva v pohonné hmotě, vyjádřený 

v procentech objemových. 

 

Prodej a výdej pohonných hmot s výjimkou elektřiny 

(4) Provozovatel čerpací stanice, z níž je prodáván nebo vydáván 

motorový benzin a není bezobslužná, je povinen zajistit, aby v této 

čerpací stanici byly prodávány nebo vydávány též aditivační přísady, 

které umožní spolehlivý provoz motoru, který je konstruován pro použití 

olovnatého motorového benzinu, nebo bezolovnatý motorový benzin 

s těmito aditivačními přísadami. Aditivační přísady a jejich dávkování 

stanoví prováděcí právní předpis. 

(5) Prodávat nebo vydávat olovnaté motorové benziny nebo je používat 

k pohonu motoru vozidla je zakázáno. 

  311/2006 

152/2017 

§ 5 odst. 7 

písm. a) 

a) zajistit označení výdejních stojanů pohonných hmot názvem 

prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot, který je v souladu 

s příslušnou českou technickou normou, jež stanovuje složení a jakost 

pohonné hmoty, číslem české technické normy a grafickým označením, 

pokud na něj česká technická norma odkazuje, 
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  311/2006 

152/2017 

§ 5 odst. 7 

písm. b) 

bod 1 

b) zpřístupnit na čerpací stanici informace 

 

1. o jakosti prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot a o 

jejich nebezpečných vlastnostech15), 

  

  311/2006 

152/2017 

§ 5 odst. 7 

písm. b) 

bod 2 

b) zpřístupnit na čerpací stanici informace 

 

2. o obsahu biopaliva v prodávaném nebo vydávaném motorovém 

benzinu a o možném použití jednotlivých druhů prodávaných 

nebo vydávaných motorových benzinů, 

  

  311/2006 

152/2017 

§ 5 odst. 7 

písm. d) 

d) zajistit na čerpací stanici, na které je prodáván nebo vydáván 

motorový benzin s obsahem ethanolu od 5 do 10 procent objemových, 

označení příslušného výdejního stojanu údajem o obsahu ethanolu 

v motorovém benzinu a 

  

  311/2006 

152/2017 

§ 5 odst. 7 

písm. e) 

e) zajistit na čerpací stanici, z níž jsou prodávány nebo vydávány 

pohonné hmoty s kovovými aditivy, označení příslušného 

výdejního stojanu pohonných hmot značkou, která obsahuje text: 

"Obsahuje kovová aditiva."; značka musí být zřetelně napsaná, 

jasně viditelná a snadno čitelná. 

  

Článek 1 odst. 4 4) Článek 4 se nahrazuje tímto: 

"Článek 4 

Motorová nafta 

1. Členské státy zajistí, aby byla motorová nafta uváděna na trh na jejich 

území pouze tehdy, pokud splňuje environmentální specifikace uvedené 

v příloze II. 

Bez ohledu na požadavky uvedené v příloze II mohou členské státy 

povolit, aby byla na trh uváděna motorová nafta s obsahem methylesterů 

mastných kyselin (FAME) přesahujícím 7 %. 

Členské státy zajistí, aby spotřebitelé obdrželi náležité informace o 

obsahu biopaliva, zejména FAME, v motorové naftě. 

2. Členské státy zajistí, aby nejpozději od 1. ledna 2008 mohly být 

plynové oleje pro používání nesilničními pojízdnými stroji (včetně 

plavidel vnitrozemské plavby), zemědělskými a lesnickými traktory a 

133/2010 

 

 

 

133/2010 

§ 3 odst. 

1 písm. 

b) 

 

Příloha 2 

 

 

 

 

 

 

(1) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li  

a) motorová nafta ČSN EN 590 a splňuje ukazatele jakosti stanovené 

v příloze č. 2 k této vyhlášce, 

 

Příloha 2- Ukazatelé jakosti motorové nafty1), 2) 

- environmentální specifikace pro paliva určená pro vozidla vybavená 

vznětovými motory 

 

 

 

PT  

                                                 
15) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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rekreačními plavidly na jejich území uváděny na trh pouze tehdy, pokud 

obsah síry v těchto plynových olejích nepřekročí 1000 mg/kg. Od 1. 

ledna 2011 bude maximální povolený obsah síry v těchto plynových 

olejích 10 mg/kg. Členské státy zajistí, aby mohla plavidla vnitrozemské 

plavby a rekreační plavidla používat jiná kapalná paliva než plynový 

olej pouze v případě, že obsah síry v těchto kapalných palivech 

nepřekročí maximální povolený obsah síry pro plynový olej. 

Aby však v dodavatelském řetězci docházelo k co nejmenším 

problémům, mohou členské státy od 1. ledna 2011 v koncovém článku 

dodavatelského řetězce u konečných uživatelů povolit plynový olej pro 

používání nesilničními pojízdnými stroji (včetně plavidel vnitrozemské 

plavby), zemědělskými a lesnickými traktory a rekreačními plavidly s 

obsahem síry až 20 mg/kg. Členské státy mohou rovněž do 31. prosince 

2011 povolit přechodně uvádět na trh plynový olej obsahující až 

1000mg/kg síry pro použití u kolejových vozidel a zemědělských a 

lesnických traktorů za předpokladu, že zajistí nenarušený chod systémů 

pro kontrolu emisí. 

3. Členské státy však mohou v případě nejvzdálenějších regionů 

přijmout zvláštní ustanovení o prodeji motorové nafty a plynového oleje 

s maximálním obsahem síry 10 mg/kg. Členské státy, které taková 

ustanovení přijmou, o nich informují odpovídajícím způsobem Komisi. 

       

       

       

  311/2006 

152/2017 

§ 3 odst. 

2 

(2) Osoba, která uvádí motorové benziny nebo motorovou naftu do 

volného daňového oběhu na daňovém území České republiky podle 

zákona o spotřebních daních14) pro dopravní účely nebo která dodává na 

daňové území České republiky podle zákona o spotřebních daních14) pro 

dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu, uvedené do 

volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je 

povinna zpřístupnit při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty 

informaci o obsahu biopaliva v motorovém benzinu nebo v motorové 

naftě.  

  

  311/2006 

91/2011 

§ 3 odst. 

3 

(3) Výrobce, dovozce, vývozce a distributor pohonných hmot je povinen 

uvádět v dodacích listech v případě dodávek motorových benzinů nebo 

motorové nafty obsah biopaliva v pohonné hmotě, vyjádřený 

v procentech objemových. 

  

  312/2012 

154/2014 

§ 3 Požadavky na kvalitu lodních paliv 
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atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

(1) Obsah síry podle úmluvy MARPOL v lodních palivech, která se 

používají na plavidlech námořní plavby při plavbě v kontrolních 

oblastech emisí oxidů síry, může být nejvýše 0,1 % hmotnostních. 

Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní 

plavby na ostatních mořích, může být nejvýše 0,5 % hmotnostních. 

  

(2) Obsah síry v plynovém oleji uvedeném na trh nesmí překročit 0,001 

% hmotnostních. Obsah síry v motorové naftě uvedené na trh nesmí 

překročit 1,5 % hmotnostních. 

  

(3) Obsah síry v lodních palivech používaných 

a) vnitrozemskými plavidly nesmí překročit 0,001 % hmotnostních, 

b) plavidly námořní plavby v přístavech členských států Evropské unie 

nesmí překročit 0,1 % hmotnostních. 

  

(4) Přechod provozu na požadované lodní palivo u plavidel námořní 

plavby se uskuteční co nejdříve po připlutí plavidla do přístavu členské 

země Evropské unie a případný přechod provozu na původní lodní 

palivo se uskuteční co nejpozději před jeho odplutím. 

  

(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahují na případ, kdy se plavidlo 

podle zveřejněného jízdního řádu v místě stání nezdržuje déle než 2 

hodiny nebo v místě stání vypne všechny motory a po celou dobu 

odebírá elektrickou energii ze břehu. 

  

(6) Ustanovení odstavce 1 a odstavce 3 písm. b) se nevztahují na 

plavidla používající metodu snižování emisí, na základě které nepřetržitě 

plní emisní limity uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce. 

  

(7) Metoda snižování emisí musí být v souladu s kritérii uvedenými v 

příloze č. 4 k této vyhlášce a musí být schválena postupem podle jiného 

právního předpisu upravujícího technické požadavky na námořní 

zařízení7) nebo postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie 8). 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Článek 1 bod 4 

podbod 4 

4) Článek 4 se nahrazuje tímto: 

"Článek 4 

Motorová nafta 

4. V členských státech s drsnými zimními podmínkami může být 

požadavek pro motorovou naftu a plynové oleje na předestilaci 65 % 

(V/V) při teplotě 250 °C nahrazen požadavkem na předestilaci 10 % 

(V/V) při teplotě 180 °C." 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT 1 

Článek 1 odst. 5 

(nový čl. 7a 

odst.1) 

5) Vkládá se nový článek, který zní: 

"Článek 7a 

Snížení emisí skleníkových plynů 

1. Členské státy určí dodavatele odpovědné za sledování a podávání 

zpráv o životním cyklu emisí skleníkových plynů na jednotku energie 

získané z paliv a dodané energie. V případě dodavatelů elektřiny 

používané silničními vozidly zajistí členské státy, aby si tito dodavatelé 

mohli zvolit, zda se budou podílet na závazcích týkajících se omezení 

emisí stanovených v odstavci 2, pokud prokáží, že mohou náležitě měřit 

a sledovat množství elektřiny dodávané pro používání v těchto 

vozidlech. 

S účinkem ode dne 1. ledna 2011 dodavatelé podávají orgánu určenému 

členským státem každoročně zprávu o intenzitě skleníkových plynů z 

dodaných paliv a energie v každém členském státě a poskytují alespoň 

tyto informace: 

a) celkový objem každého typu paliva nebo dodané energie, s udáním 

místa nákupu a původu, a 

b) životní cyklus emisí skleníkových plynů na jednotku energie. 

Členské státy zajistí ověřování těchto zpráv. 

Komise vypracuje v případě nutnosti pokyny pro provádění tohoto 

odstavce. 

 

201/2012 

172/2018 

§ 20 odst. 

3 

(3) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen 

podávat každoročně do 30. června elektronicky ministerstvu a celnímu 

úřadu zprávu o emisích skleníkových plynů z jím dodaných pohonných 

hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely za uplynulý 

kalendářní rok (dále jen "zpráva o emisích"). Obsahové náležitosti a 

vzor zprávy o emisích jsou stanoveny prováděcím právním předpisem. 

Kromě těchto obsahových náležitostí uvede dodavatel motorového 

benzinu nebo motorové nafty, který je společníkem podle odstavce 5 

nebo podle § 20a odst. 1, ve zprávě o emisích také 

  

a) identifikační údaje dodavatele motorového benzinu nebo motorové 

nafty, v jehož prospěch převedl na základě smlouvy o společnosti 

úsporu emisí skleníkových plynů za účelem společného plnění 

povinnosti podle odstavce 1, a výši této úspory, 

  

b) identifikační údaje dodavatele motorového benzinu nebo motorové 

nafty, od něhož přijal na základě smlouvy o společnosti úsporu emisí 

skleníkových plynů za účelem společného plnění povinnosti podle 

odstavce 1, a výši této úspory a 

  

c) identifikační údaje osoby uvedené v § 20a odst. 1, od níž přijal na 

základě smlouvy o společnosti úsporu emisí skleníkových plynů za 

účelem plnění povinnosti podle odstavce 1, a výši této úspory.  

PT  

  201/2012 

172/2018 

§ 20 odst. 

4 

(4) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen 

zajistit ověření informací uvedených ve zprávě o emisích autorizovanou 

osobou podle § 32 odst. 1 písm. f) a kopii protokolu o ověření přiložit ke 

zprávě o emisích. Nepředloží-li tuto zprávu včetně ověření ani v 

náhradním termínu stanoveném celním úřadem, má se za to, že nedosáhl 

žádného snížení emisí skleníkových plynů na jednotku energie 

obsaženou v pohonné hmotě pro dopravní účely a v elektřině pro 

dopravní účely ve srovnání se základní hodnotou produkce emisí 

skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty stanovenou prováděcím 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

právním předpisem 

   

189/2018 

 

§ 6 odst. 1 

 

(1) Zpráva o emisích musí obsahovat informace o 

  

a) celkovém množství každého druhu dodané pohonné hmoty pro 

dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely s uvedením místa nákupu 

a jejich původu, 

  

b) množství emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v 

dodaných druzích pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro 

dopravní účely a pro informativní účely rovněž o množství předběžně 

odhadovaných emisí skleníkových plynů z biopaliv vyplývajících z 

nepřímé změny ve využívání půdy uvedeném v příloze č. 3 k tomuto 

nařízení, 

  

c) způsobech výroby biopaliv a množství biopaliv vyrobených z 

potravinářské biomasy a 

  

d) souhrnném snížení emisí z těžby spolu s informacemi uvedenými pod 

body 2 až 9 části E přílohy č. 6 k tomuto nařízení. 

  

Článek 1 odst. 5 

(nový čl. 7a odst. 

2) 

2. Členské státy požadují, aby dodavatelé postupně snižovali, až o 10 % 

do 31. prosince 2020, životní cyklus emisí skleníkových plynů na 

jednotku energie z paliva a dodané energie ve srovnání se základní 

normou pro paliva uvedenou v odst. 5 písm. b). Toto snížení se skládá z 

těchto kroků: 

a) cíle 6 % do 31. prosince 2020. Členské státy mohou za účelem tohoto 

snížení požadovat, aby dodavatelé splnili tyto průběžné cíle: 2 % do 31. 

prosince 2014 a 4 % do 31. prosince 2017; 

b) dalšího orientačního cíle 2 % do 31. prosince 2020, kterého má být 

podle čl. 9 odst. 1 písm. h) dosaženo jednou nebo oběma z těchto metod: 

i) dodávkami energie pro dopravu pro použití ve všech typech silničních 

vozidel, nesilničních pojízdných vozidel (včetně plavidel vnitrozemské 

plavby), zemědělských nebo lesnických traktorů nebo rekreačních 

plavidel, 

ii) použitím veškerých technologií (včetně zachycování a ukládání 

uhlíku), které mohou snížit životní cyklus emisí skleníkových plynů na 

jednotku energie dodaného paliva nebo energie; 

c) dalšího indikativního cíle 2 % stanoveného pro odvětví dodávající 

pohonné hmoty, kterého má být podle čl. 9 odst. 1 písm. i) dosaženo do 

201/2012 

172/2018 

§ 20 odst. 

1 

(1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen 

snižovat emise skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v 

pohonné hmotě pro dopravní účely a elektřině pro dopravní účely tak, 

aby každoročně dosáhl, ve srovnání se základní hodnotou produkce 

emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty stanovenou 

prováděcím právním předpisem, snížení o 2 % do 31. prosince 2014 a v 

následujících letech, o 3,5 % do 31. prosince 2017 a v následujících 

letech a o 6 % do 31. prosince 2020 a v následujících letech. Do 

povinného snížení se nezapočítávají státní hmotné rezervy uváděné při 

jejich obměně do volného daňového oběhu na daňovém území České 

republiky. Způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 

pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely je stanoven 

prováděcím právním předpisem. 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

31. prosince 2020 využíváním kreditů získaných nákupem v rámci 

mechanismu čistého rozvoje vycházejícího z Kjótského protokolu, a to 

za podmínek stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství. 

Článek 1 odst. 5 

(nový čl. 7a odst. 

3) 

3. Emise skleníkových plynů vznikající během životního cyklu biopaliv 

se počítají podle článku 7d. Emise skleníkových plynů vznikající během 

životního cyklu jiných druhů paliv a energií se vypočítají na základě 

metodiky stanovené v souladu s odstavcem 5 tohoto článku. 

189/2018 § 3 odst. 4 (4) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného 

životního cyklu biopaliva oproti emisím skleníkových plynů vzniklých 

během úplného životního cyklu referenční fosilní pohonné hmoty se 

stanoví 

  

a) použitím standardních hodnot úspor emisí skleníkových plynů pro 

biopaliva uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení, 

  

b) výpočtem ze skutečných hodnot emisí skleníkových plynů při 

používání biopaliv zjištěných způsobem uvedeným v části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení, nebo 

  

c) výpočtem podle vzorců uvedených v bodech 1 a 3 části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení za použití některých dílčích standardních hodnot emisí 

skleníkových plynů pro biopaliva uvedených v části C přílohy č. 1 k 

tomuto nařízení.  

 

PT  

Článek 1 odst. 5 

(nový čl. 7a odst. 

4) 

4. Členské státy zajistí, aby měla skupina dodavatelů možnost zvolit si 

závazky týkající se snižování emisí podle odstavce 2 společně. V 

takovém případě budou pro účely odstavce 2 považováni za jednoho 

dodavatele. 

 

201/2012 

172/2018 

§ 20 odst. 

5 

(5) Dodavatelé motorového benzinu nebo motorové nafty se mohou 

sdružit jako společníci za účelem společného plnění povinnosti podle 

odstavce 1. Spolu se zprávou o emisích předloží jednotliví společníci 

kopii smlouvy o společnosti. Smlouva musí obsahovat tabulkový 

přehled o množství úspory emisí skleníkových plynů v kilogramech, 

které bylo jednotlivými společníky do společnosti vloženo, o dosaženém 

snížení emisí skleníkových plynů v kilogramech za společnost celkem a 

o množství takto získané úspory emisí skleníkových plynů v 

kilogramech, které bylo přenecháno ve prospěch jednotlivých 

dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty ve společnosti 

sdružených. Nepředloží-li dodavatel motorového benzinu nebo 

motorové nafty kopii smlouvy o společnosti ani v náhradním termínu 

stanoveném celním úřadem, nebude vůči němu na obsah smlouvy 

svědčící v jeho prospěch brán zřetel. Nebude-li v případě sdružení 

prokázáno splnění podmínek podle § 20a odst. 6 pro příslušnou energii 

obsaženou v biopalivech, zkapalněných ropných plynech, zemním 

plynu, vodíku nebo elektřině, má se za to, že tuto energii zohlednil pro 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

splnění své povinnosti podle odstavce 1 ten dodavatel motorového 

benzinu nebo motorové nafty, který příslušnou energii do společnosti 

vložil. 

Článek 1 odst. 5 

(nový čl. 7a odst. 

5) 

5. Opatření nezbytná k provedení tohoto článku, jež mají za účel změnit 

jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají 

regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 4. Taková opatření 

zahrnují zejména: 

a) metodiku výpočtu emisí skleníkových plynů vznikajících během 

životního cyklu paliv, jiných než jsou biopaliva, a energií; 

b) metodiku, kterou se do 1. ledna 2011 určí základní norma pro paliva 

vycházející z emisí skleníkových plynů z fosilních paliv během jejich 

životního cyklu na jednotku energie v roce 2010 pro účely odstavce 2; 

c) všechna pravidla nezbytná k tomu, aby odstavec 4 nabyl účinnosti; 

d) metodiku, kterou se počítá podíl elektrických silničních vozidel, která 

je v souladu s čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 1 odst. 6 

(nový čl. 7b odst. 

1) 

6) Vkládají se nové články, které zní: 

"Článek 7b 

Kritéria udržitelnosti pro biopaliva 

1. Bez ohledu na to, zda byly suroviny vypěstovány na území nebo 

mimo území Společenství, zohlední se energie z biopaliv pro účely 

uvedené v článku 7a, pouze pokud tato biopaliva splňují kritéria 

stanovená v odstavcích 2 až 6 tohoto článku. 

Aby mohla být biopaliva vyrobená z odpadu a zbytků jiných než ze 

zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví zohledněna pro účely 

uvedené v článku 7a, však postačí, že splňují kritéria udržitelnosti 

stanovená v odstavci 2 tohoto článku. 

201/2012 

172/2018 

§ 20a 

odst. 3 

(3) Energie obsažená v biopalivech se pro účely splnění povinnosti 

uvedené v § 20 odst. 1 zohlední, pouze pokud biopaliva 

  

a) byla na daňovém území České republiky v režimu podmíněného 

osvobození od daně vyrobena nebo na daňové území České republiky v 

režimu podmíněného osvobození od daně dopravena; to neplatí pro 

dopravu biopaliva, pro které zákon o spotřebních daních17) tento způsob 

dopravy nepřipouští, ani pro dopravu obecně denaturovaného lihu, 

pokud je dopravován za podmínek stanovených zákonem o spotřebních 

daních 17), 

  

b) splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním 

předpisem, 

  

c) byla na daňovém území České republiky spotřebována, 

  

d) nebyla opakovaně uvedena do volného daňového oběhu a 

  

e) nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti uvedené v § 20 

odst. 1 ani ke splnění obdobné povinnosti na území jiného členského 

státu Evropské unie. 

 Splnění kritérií udržitelnosti podle písmene b) se prokazuje 

způsobem uvedeným v § 21. K prokázání skutečnosti, že biopaliva 

nebyla dosud zohledněna podle písmene e), předkládá dodavatel 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., 

atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

motorového benzinu nebo motorové nafty celnímu úřadu čestné 

prohlášení vydané osobou, která je oprávněna vydat doklad o splnění 

kritérií udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12.  

  189/2018 § 3 odst. 1 (1) Biopaliva splňují kritéria udržitelnosti, pokud 

  

a) vykazují úsporu emisí skleníkových plynů podle odstavce 3, 

b) biomasa použitá k jejich výrobě splňuje kritéria udržitelnosti uvedená 

v § 4 a 

c) biomasa použitá k jejich výrobě byla vypěstována v souladu s 

požadavky a normami podle společných pravidel pro režimy přímých 

podpor v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie3), jde-li o 

biomasu vypěstovanou na území členského státu Evropské unie 

. 

  

  189/2018 § 3 odst. 2 (2) Biopaliva vyrobená z odpadu3) nebo zbytků, které nepocházejí ze 

zemědělství, akvakultury, rybolovu nebo lesnictví, splňují kritéria 

udržitelnosti, pokud vykazují úsporu emisí skleníkových plynů podle 

odstavce 3. 

 
3) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Článek 1 odst. 6 

(nový čl. 7b odst. 

2) 

2. Úspora emisí skleníkových plynů při používání biopaliv zohledněná 

pro účely uvedené v odstavci 1 musí činit alespoň 35 %. 

S účinkem ode dne 1. ledna 2017 musí úspora emisí skleníkových plynů 

při používání biopaliv zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 činit 

alespoň 50 %. Ode dne 1. ledna 2018 musí úspora emisí skleníkových 

plynů činit alespoň 60 % při využívání biopaliv vyrobených v 

zařízeních, která zahájila výrobu dne 1. ledna 2017 nebo později. 

Úspora emisí skleníkových plynů při používání biopaliv se vypočítá 

postupem podle čl. 7d odst. 1. 

V případě biopaliv vyrobených v zařízeních, která byla v provozu ke dni 

23. ledna 2008, se první pododstavec použije ode dne 1. dubna 2013. 

189/2018 § 3 odst. 3 (3) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného 

životního cyklu biopaliva oproti emisím skleníkových plynů vzniklých 

během úplného životního cyklu referenční fosilní pohonné hmoty musí 

činit nejméně 

  

a) 35 % do 31. prosince 2017 v případě biopaliv vyrobených ve 

zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu do 5. října 2015 včetně, 

  

b) 50 % od 1. ledna 2018 v případě biopaliv vyrobených ve 

zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu do 5. října 2015 včetně, 

nebo 

  

c) 60 % v případě biopaliv vyrobených ve zpracovatelském zařízení 

uvedeném do provozu po 5. říjnu 2015. 

PT  

       

Článek 1 odst. 6 

(nový čl. 7b odst. 

3) 

3. Biopaliva zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 

vyrobena ze surovin získaných z půdy s vysokou hodnotou biologické 

rozmanitosti, totiž z půdy, která měla v lednu roku 2008 nebo později 

jeden z těchto statusů, a to bez ohledu na to, zda ho stále ještě má, či 

nikoliv: 

189/2018 § 4 odst. 1 (1) Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí pocházet z půdy, která 

měla ke dni 1. ledna 2008 nebo později jeden z uvedených statusů: 

  

a) les a jiná zalesněná plocha s původními druhy, kde nejsou žádné 

viditelné známky lidské činnosti a kde nejsou významně narušeny 

PT  
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Poznámka 

 

a) původní les a jiné zalesněné plochy, totiž les a jiné zalesněné plochy s 

původními druhy, kde nejsou žádné viditelné známky lidské činnosti a 

kde nejsou významně narušeny ekologické procesy; 

b) oblasti určené 

i) zákonem nebo příslušným orgánem k účelům ochrany přírody nebo 

ii) k ochraně vzácných nebo ohrožených ekosystémů či druhů, které 

byly uznány mezinárodními dohodami nebo zařazeny na seznam 

sestavený mezivládními organizacemi nebo Mezinárodní unií pro 

ochranu přírody, jsou-li uznány v souladu s čl. 7c odst. 4 druhým 

pododstavcem, 

ledaže se prokáže, že produkce surovin nezasahuje do uvedených účelů 

ochrany přírody; 

c) vysoce biologicky rozmanité travní porosty: 

i) travní porosty, které by bez lidského zásahu zůstaly zachovány jako 

takové a jež stále vykazují přirozené složení druhů a ekologické 

charakteristiky a procesy, nebo 

ii) porosty, které by bez lidského zásahu nezůstaly zachovány jako 

travní porosty a jsou druhově bohaté a neznehodnocené, ledaže je 

prokázáno, že získávání surovin je nezbytné k uchování statusu travních 

porostů. 

Komise stanoví kritéria a zeměpisné oblasti k určení travních porostů, na 

které se vztahuje první pododstavec písm. c). Tato opatření, jež mají za 

účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se 

přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 4. 

ekologické procesy, 

  

b) oblast stanovená 

1. právním předpisem4) nebo příslušným orgánem k účelům ochrany 

přírody, pokud pěstování biomasy zasahuje do tohoto účelu, nebo 

2. rozhodnutím Evropské komise podle čl. 7c odst. 5 ve spojení s čl. 7b 

odst. 3 písm. b) bodem ii) směrnice 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, v platném znění, za účelem ochrany 

vzácných nebo ohrožených ekosystémů nebo druhů, pokud pěstování 

biomasy zasahuje do uvedených účelů ochrany přírody, nebo 

 

c) vysoce biologicky rozmanitý travní porost určený podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie stanovujícího kritéria a zeměpisné 

oblasti k určení vysoce biologicky rozmanitých travních porostů5), a to 

1. travní porost, který by bez lidského zásahu zůstal zachován jako 

takový a který stále vykazuje přirozené složení druhů a ekologické 

charakteristiky a procesy, nebo 

2. porost, který by bez lidského zásahu nezůstal zachován jako travní 

porost a je druhově bohatý a neznehodnocený, pokud není prokázáno, že 

získávání biomasy je nezbytné k uchování statusu travního porostu. 

 

Článek 1 odst. 6 

(nový čl. 7b odst. 

4) 

4. Biopaliva zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 

vyrobena ze surovin získaných z půdy s velkou zásobou uhlíku, totiž z 

půdy, která měla v lednu 2008 jeden z těchto statusů a již ho nemá: 

a) mokřady, totiž půda pokrytá nebo nasycená vodou trvale nebo po 

významnou část roku; 

b) souvisle zalesněné plochy, totiž půda o rozloze větší než 1 hektar se 

stromy vyššími než pět metrů a porostem koruny tvořícím více než 30 

%, nebo se stromy schopnými dosáhnout těchto limitů in situ; 

c) půda o rozloze větší než 1 hektar se stromy vyššími než pět metrů a 

porostem koruny tvořícím 10 až 30 % nebo se stromy schopnými 

dosáhnout těchto limitů in situ, ledaže je prokázáno, že při uplatnění 

metodiky stanovené v příloze IV části C je zásoba uhlíku v oblasti, 

předtím než došlo k přeměně půdy, a po její přeměně, taková, že by byly 

splněny podmínky stanovené v odstavci 2 tohoto článku. 

Ustanovení tohoto odstavce se nepoužijí, pokud v době, kdy byla 

189/2018 § 4 odst. 2 (2) Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí pocházet z půdy, která 

byla ke dni 1. ledna 2008 

  

a) půdou pokrytou nebo nasycenou vodou trvale nebo po významnou 

část roku, 

  

b) plochou o rozloze větší než 1 hektar se stromy vyššími než 5 metrů a 

pokryvem koruny tvořícím více než 30 % nebo se stromy schopnými 

dosáhnout těchto limitů v daném místě, nebo 

  

c) plochou o rozloze větší než 1 hektar se stromy vyššími než 5 metrů a 

pokryvem koruny tvořícím 10 až 30 % nebo se stromy schopnými 

dosáhnout těchto limitů v daném místě, pokud není prokázáno, že při 

uplatnění způsobu výpočtu stanoveného v části B přílohy č. 1 k tomuto 

nařízení je zásoba uhlíku v oblasti předtím, než došlo k přeměně půdy, a 

PT  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Poznámka 

 

surovina získána, měla půda stejný status jako v lednu roku 2008. po její přeměně taková, že by podmínky stanovené v § 3 odst. 3 byly 

splněny.  

  189/2018 § 4 odst. 3 (3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, má-li půda stále status uvedený 

v odstavci 2 písm. a), b) nebo c) nebo jej měla v době, kdy byla biomasa 

získána.  

  

Článek 1 odst. 6 

(nový čl. 7b odst. 

5) 

5. Biopaliva zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 

vyrobena ze surovin získaných z půdy, která byla v lednu 2008 

rašeliništěm, ledaže je prokázáno, že pěstování a získávání těchto 

surovin nezahrnuje odvodňování dříve neodvodňované půdy. 

189/2018 § 4 odst. 4 (4) Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí pocházet z půdy, která 

byla ke dni 1. ledna 2008 rašeliništěm, pokud není prokázáno, že její 

pěstování a získávání nezahrnuje odvodňování dříve neodvodňované 

půdy. 

PT  

Článek 1 odst. 6 

(nový čl. 7b odst. 

6) 

6. Zemědělské suroviny vypěstované ve Společenství a užité k výrobě 

biopaliv zohledněné pro účely uvedené v článku 7a musí být získány v 

souladu s požadavky a normami podle ustanovení uvedených pod 

nadpisem "Životní prostředí" v části A a v bodě 9 přílohy II nařízení 

Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná 

pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské 

politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a v 

souladu s minimálními požadavky na dobrý zemědělský a 

environmentální stav definovaný podle čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení. 

189/2018 § 3 odst. 1 

písm. c) 

(1) Biopaliva splňují kritéria udržitelnosti, pokud  

a) vykazují úsporu emisí skleníkových plynů podle odstavce 3, 

b) biomasa použitá k jejich výrobě splňuje kritéria udržitelnosti uvedená 

v § 4 a 

c) biomasa použitá k jejich výrobě byla vypěstována v souladu s 

požadavky a normami podle společných pravidel pro režimy přímých 

podpor v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie3), jde-li o 

biomasu vypěstovanou na území členského státu Evropské unie. 

PT  

Článek 1 odst. 6 

(nový čl. 7b odst. 

7,8) 

7. Pokud jde o třetí země a členské státy, které jsou významnými zdroji 

biopaliv nebo surovin pro ně spotřebovávaných ve Společenství, podává 

Komise každé dva roky Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 

vnitrostátních opatřeních přijatých za účelem dodržování kritérií 

udržitelnosti podle odstavců 2 až 5 a za účelem ochrany půdy, vody a 

ovzduší. První zpráva bude předložena v roce 2012. 

Komise každé dva roky podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

o dopadu zvýšené poptávky po biopalivech na sociální udržitelnost ve 

Společenství a ve třetích zemích a o dopadu politiky Společenství v 

oblasti biopaliv na dostupnost potravin za přijatelné ceny, zejména pro 

obyvatele rozvojových zemí, jakož i o širších otázkách týkajících se 

rozvoje. Zprávy se zabývají dodržováním práv na užívání půdy. U 

třetích zemí a členských států, které jsou významnými zdroji surovin pro 

biopaliva spotřebovávaná ve Společenství, zprávy uvedou, zda tato země 

ratifikovala a provedla všechny tyto úmluvy Mezinárodní organizace 

práce: 

- Úmluvu o nucené nebo povinné práci (č. 29), 

- Úmluvu o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se 

organizovat (č. 87), 

- Úmluvu o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně 

vyjednávat (č. 98), 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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- Úmluvu o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné 

hodnoty (č. 100), 

- Úmluvu o odstranění nucené práce (č. 105), 

- Úmluvu o diskriminaci (zaměstnání a povolání) (č. 111), 

- Úmluvu o minimálním věku pro přijetí do zaměstnání (č. 138), 

- Úmluvu o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších 

forem dětské práce (č. 182). 

U třetích zemí i členských států, které jsou významnými zdroji surovin 

pro biopaliva spotřebovávaná ve Společenství, bude v těchto zprávách 

uvedeno, zda tato země ratifikovala a provedla 

- Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, 

- Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících 

živočichů a rostlin. 

První zpráva bude předložena v roce 2012. Komise případně navrhne 

nápravná opatření, zejména je-li doloženo, že výroba biopaliv má 

značný dopad na cenu potravin. 

8. Pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí členské státy odmítnout, na 

základě jiných důvodů týkajících se udržitelnosti, zohlednit biopaliva 

získaná v souladu s tímto článkem. 

Článek 1 odst. 6 

(nový čl. 7c odst. 

1) 

"Článek 7c 

Ověřování souladu s kritérii udržitelnosti pro biopaliva 

1. Mají-li být biopaliva zohledněna pro účely uvedené v článku 7a, 

vyžádají si členské státy od hospodářských subjektů, aby prokázaly, že 

byla splněna kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 7b odst. 2 až 5. Za tím 

účelem od hospodářských subjektů požadují, aby použily systém 

hmotnostní bilance, který 

a) umožňuje, aby byly dodávky surovin nebo biopaliv s rozdílnými 

parametry z hlediska udržitelnosti míseny; 

b) požaduje informace ohledně parametrů z hlediska udržitelnosti a 

objemů dodávek uvedených v písmenu a) potvrzující, že zůstávají 

spojeny se směsí, a 

c) stanoví, že součet všech dodávek odebraných ze směsi se vyznačuje 

stejnými parametry udržitelnosti ve stejných množstvích jako součet 

všech dodávek přidaných do směsi. 

201/2012 § 21 odst. 

6 

(6) Osoba vydávající prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavců 1, 

2 a 3 musí k prokázání původu biomasy využít systém hmotnostní 

bilance, který splňuje požadavky stanovené prováděcím právním 

předpisem. 

PT  

  189/2018 § 9 odst. 1 (1) Systém kvality musí v jakémkoliv okamžiku umožňovat prokázání 

původu biomasy, meziproduktů a samotných biopaliv a musí zahrnovat 

  

a) zavedení a vykazování systému hmotnostní bilance prokazujícího 

plně původ biomasy, meziproduktů nebo samotných biopaliv splňujících 
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kritéria udržitelnosti při jejich mísení s produkty, které nesplňují kritéria 

udržitelnosti, 

  

b) vedení evidence příchozích a odchozích produktů a jejich evidenční 

provázání na přijatá samostatná prohlášení, přijatá a vydaná dílčí 

prohlášení o shodě a přijatá a vydaná prohlášení o shodě s kritérii 

udržitelnosti, 

  

c) uchovávání evidence podle písmene b) po dobu nejméně 5 let od 

přijetí nebo odeslání dodávky a 

  

d) vedení evidence vnitropodnikových procesů zajišťujících správnost a 

průkaznost postupů podle písmen a) a b).  

  189/2018 § 9 odst. 2 (2) Systém hmotnostní bilance musí umožňovat, aby dodávky biomasy, 

meziproduktů nebo biopaliv, které splňují kritéria udržitelnosti, byly 

míseny, přestože vykazují rozdílnou produkci emisí skleníkových plynů, 

a dále musí zajistit, aby 

  

a) informace ohledně hmotností i produkce emisí skleníkových plynů u 

jednotlivých příchozích dodávek biomasy, meziproduktů nebo biopaliv 

byly součástí dokumentace doprovázející směs, 

  

b) součet hmotností i produkce emisí skleníkových plynů u dodávek 

splňujících kritéria udržitelnosti přidaných do směsi se rovnal nebo byl 

větší než součet hmotností i produkce emisí skleníkových plynů 

dodávek splňujících kritéria udržitelnosti odebraných ze směsi; tyto 

bilance musí být uzavřeny vždy nejpozději k poslednímu dni platnosti 

certifikátu podle § 21 odst. 1 až 3 zákona, ne však dříve než 30 dní před 

koncem jeho platnosti; příchozí a odchozí dodávky biomasy, 

meziproduktů nebo biopaliv, které byly nakoupeny nebo prodány po dni 

uzavření bilancí do posledního dne platnosti certifikátu včetně, se 

započítávají do následujícího bilančního období, 

  

c) v případě smíchání produktů splňujících kritéria udržitelnosti s 

produkty, které tato kritéria nesplňují, množství produktů splňujících 

kritéria udržitelnosti přidaných do směsi bylo zjištěno předem a 

množství produktů, které budou ze směsi odebrány a mají sloužit jako 

produkty splňující kritéria udržitelnosti, nebylo vyšší než množství 

produktů splňujících kritéria udržitelnosti do směsi přidaných. 
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Poznámka 

 

 

 

Článek 1 odst. 6 

(nový čl. 7c odst. 

2) 

2. Komise podá v roce 2010 a v roce 2012 Evropskému parlamentu a 

Radě zprávu ohledně fungování ověřovací metody hmotnostní bilance 

popsané v odstavci 1 a ohledně možnosti povolení jiných metod 

ověřování pro některé anebo všechny druhy surovin nebo biopaliv. 

Komise ve svém posouzení zváží takové metody ověřování, ve kterých 

informace o parametrech udržitelnosti nemusí zůstat fyzicky spojeny s 

konkrétními dodávkami anebo směsmi. Posouzení zohlední potřebu 

zachovat celistvost a účinnost systému ověřování, aniž by vznikla 

nepřiměřená zátěž pro průmysl. Zprávu v případě potřeby doplní o 

návrhy Evropskému parlamentu a Radě týkající se použití jiných metod 

ověřování. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 1 odst. 6 

(nový čl. 7c odst. 

3) 

3. Členské státy přijmou opatření s cílem zajistit, aby hospodářské 

subjekty předkládaly spolehlivé informace a na žádost členského státu 

mu zpřístupňovaly údaje, na kterých jsou tyto informace založeny. 

Členské státy od hospodářských subjektů vyžadují, aby zajistily 

přiměřenou úroveň nezávislého auditu informací, které předkládají, a 

provedení tohoto auditu doložily. Auditem se ověřuje, zda jsou systémy 

používané hospodářskými subjekty přesné, spolehlivé a zabezpečené 

proti podvodu. Také se hodnotí četnost a metodika odebírání vzorků a 

obsáhlost údajů. 

Informace uvedené v prvním pododstavci zahrnují zejména informace o 

plnění kritérií udržitelnosti uvedených v čl. 7b odst. 2 až 5, příslušné 

informace o přijatých opatřeních na ochranu půdy, vody a ovzduší, k 

obnově znehodnocené půdy a k zamezení nadměrné spotřeby vody v 

oblastech, kde je vody nedostatek, a příslušné informace o opatřeních, 

jež byla přijata s cílem zohlednit aspekty uvedené v čl. 7b odst. 7 

druhém pododstavci. 

Komise vypracuje poradním postupem podle čl. 11 odst. 3 seznam 

příslušných informací uvedených v prvních dvou pododstavcích. Zajistí 

zejména, aby poskytování těchto informací nepředstavovalo pro 

hospodářské subjekty nadměrnou administrativní zátěž, a to obecně 

nebo konkrétně pro drobné zemědělce, organizace producentů a 

družstva. 

Povinnosti stanovené v tomto odstavci se vztahují jak na biopaliva 

vyrobená ve Společenství, tak na biopaliva do Společenství dovezená. 

Členské státy předloží informace uvedené v prvním pododstavci tohoto 

odstavce v souhrnné podobě Komisi, která je zveřejní v rámci platformy 

201/2012  

382/2015 

172/2018 

§ 21 Kritéria udržitelnosti biopaliv 

 

(1) Biopalivo určené k plnění povinností uvedených v § 19 odst. 1, § 19a 

odst. 1 a § 20 odst. 1 musí splňovat kritéria udržitelnosti stanovená 

prováděcím právním předpisem. Splnění kritérií udržitelnosti se dokládá 

prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným výrobcem, 

dovozcem do České republiky (dále jen „dovozce“) či prodejcem 

biopaliva. V případě dovozu nebo prodeje motorového benzinu a 

motorové nafty s přídavkem biopaliva v režimu podmíněného 

osvobození od daně nebo ve volném daňovém oběhu z jiného členského 

státu, vydává prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti dovozce či 

prodejce motorového benzinu a motorové nafty s přídavkem biopaliva. 

Toto prohlášení je výrobce, dovozce či prodejce biopaliva, a dovozce či 

prodejce motorového benzinu a motorové nafty s přídavkem biopaliva 

oprávněn vydat pouze v případě, že 

a) je držitelem platného certifikátu uděleného autorizovanou osobou 

podle § 32 odst. 1 písm. f) nebo certifikátu či jiného obdobného 

oprávnění vydaného v souladu s právními předpisy členského státu 

Evropské unie, 

b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího 

právního předpisu, že při výrobě biopaliva byly použity suroviny 

splňující kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním 

předpisem. 

 

(2) U kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv 

podle odstavce 1 je splnění kritérií udržitelnosti dokládáno dílčím 

PT  
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pro transparentnost uvedené v článku 24 směrnice 2009/28/ES v podobě 

shrnutí, přičemž zachová důvěrnost informací citlivých z obchodního 

hlediska. 

prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným výrobcem, 

dovozcem nebo prodejcem těchto produktů. Toto prohlášení je výrobce, 

dovozce a prodejce oprávněn vydat pouze v případě, že 

a) je držitelem dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. a), 

b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího 

právního předpisu, že při výrobě jeho produktu byla použita biomasa 

splňující kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním 

předpisem. 

  

(3) U biomasy určené k výrobě biopaliv podle odstavce 1 je splnění 

kritérií udržitelnosti dokládáno dílčím prohlášením o shodě s kritérii 

udržitelnosti vydaným prodejcem nebo dovozcem biomasy. Toto 

prohlášení je prodejce a dovozce biomasy oprávněn vydat pouze v 

případě, že 

a) je držitelem dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. a), 

b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího 

právního předpisu, že při pěstování biomasy byla splněna kritéria 

udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem; k doložení této 

skutečnosti musí mít prodejce nebo dovozce biomasy, který je první 

osobou vykupující biomasu přímo od pěstitele, pěstitelem biomasy 

vystavené samostatné prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti. 

  

(4) V případě, že prodejce biomasy je zároveň jejím pěstitelem a 

prodává výhradně biomasu jím vypěstovanou, lze splnění kritérií 

udržitelnosti dokládat samostatným prohlášením pěstitele o splnění 

kritérií udržitelnosti. 

  

(5) Autorizovaná osoba podle § 32 odst. 1 písm. f) vydá certifikát podle 

odstavců 1, 2 nebo 3 osobě, která prokáže, že plní kritéria udržitelnosti 

stanovená prováděcím právním předpisem a která má zaveden systém 

kvality podle prováděcího právního předpisu umožňující věrohodným 

způsobem v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem 

plnění kritérií udržitelnosti sledovat a prokazovat. Certifikát se vydává 

na dobu 12 měsíců. Certifikát musí obsahovat seznam zemí, z nichž 

může osoba, které byl vydán, odebírat biomasu, a další náležitosti 

stanovené prováděcím právním předpisem. Pokud osoba, které byl 

vydán certifikát, odebere biomasu ze země na seznamu neuvedené, 

považuje se tato biomasa za biomasu nesplňující kritéria udržitelnosti. 

Seznam zemí v certifikátu je totožný se seznamem zemí uvedeným v 
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Poznámka 

 

rozhodnutí o autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. g). Ministerstvo vede 

seznam subjektů, kterým byl autorizovanou osobou udělen certifikát 

podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. a) a 

zpřístupňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

(6) Osoba vydávající prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavců 1, 

2 nebo 3 musí k prokázání původu biomasy využít systém hmotnostní 

bilance, který splňuje požadavky stanovené prováděcím právním 

předpisem. 

 

(7) Osoba vydávající prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavců 1, 

2 nebo 3 je povinna v tomto prohlášení uvádět přesné, úplné a pravdivé 

údaje. Za nesprávnost v nich obsaženého údaje nenese tato osoba 

odpovědnost v případě, že vycházela z dílčího prohlášení o shodě s 

kritérii udržitelnosti nebo ze samostatného prohlášení pěstitele biomasy 

o splnění kritérií udržitelnosti, které jí bylo předáno spolu s dodávkou 

biopaliva nebo suroviny a které tuto nesprávnost obsahovalo, pokud 

zároveň prokáže, že nesprávnost údaje nebylo možno zjistit ani s 

vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat. 

 

(8) Přesnost, úplnost a pravdivost údajů uváděných v prohlášeních podle 

odstavců 1 a 2 kontroluje inspekce; v případě zjištění nesplnění kritérií 

udržitelnosti informuje celní úřad místně příslušný dovozci. Ministerstvo 

zemědělství kontroluje přesnost, úplnost a pravdivost údajů uváděných v 

prohlášeních podle odstavců 3 a 4. Je-li zjištěna nesprávnost údajů, 

informuje o tom Ministerstvo zemědělství bezodkladně inspekci a v 

řízení o uložení pokuty poskytuje na vyžádání nezbytnou součinnost. 

 

(9) Pěstitel biomasy je povinen v samostatném prohlášení podle 

odstavce 3 písm. b) uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje. Za účelem 

prokázání splnění kritérií udržitelnosti vede pěstitel biomasy evidenci o 

množství prodané biomasy, které odpovídá jím vystaveným 

samostatným prohlášením podle odstavce 3 písm. b), a uchovává 

příslušnou dokumentaci uvedenou v prováděcím právním předpisu po 

dobu minimálně 5 let. Tuto dokumentaci pěstitel biomasy poskytuje na 

vyžádání osobě autorizované podle § 32 odst. 1 písm. f) a inspekci. 

 

(10) Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a), odstavci 2 písm. 

a) a odstavci 3 písm. a) kontroluje celní úřad. 
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(11) Osoba, která není držitelem certifikátu uděleného autorizovanou 

osobou podle § 32 odst. 1 písm. f), avšak má certifikát nebo jiné 

obdobné oprávnění vydané podle právních předpisů členského státu 

Evropské unie, může vydávat prohlášení nebo dílčí prohlášení podle 

odstavců 1, 2 nebo 3 pouze za předpokladu, že je zaregistrována u 

ministerstva. Ministerstvo provede zápis do registru bez zbytečného 

odkladu poté, co mu byly doručeny příslušné doklady vydané v souladu 

s právními předpisy členského státu Evropské unie. 

 

(12) Prokázání splnění kritérií udržitelnosti podle odstavců 1 až 4 může 

být nahrazeno dokladem vystaveným v souladu s rozhodnutím Evropské 

komise vydaným na základě čl. 18 odst. 4 směrnice 2009/28/ES nebo na 

základě čl. 7c odst. 4 směrnice 2009/30/ES. 

 

(13) Vláda nařízením stanoví kritéria udržitelnosti biopaliv, náležitosti 

certifikátů podle odstavců 1, 2 a 3, náležitosti prohlášení a dílčího 

prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti podle odstavců 1 až 3 a 

náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy podle odstavce 3 

písm. b), požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance 

zabezpečující plnění kritérií udržitelnosti a náležitosti dokumentace 

pěstitele biomasy podle odstavce 9. 

Článek 1 odst. 6 

(nový čl. 7c odst. 

4-6) 

4. Společenství usiluje o uzavření dvoustranných nebo mnohostranných 

dohod s třetími zeměmi, které obsahují ustanovení o kritériích 

udržitelnosti odpovídajících kritériím podle této směrnice. Pokud 

Společenství uzavřelo dohody, které obsahují ustanovení, jejichž obsah 

souvisí s kritérii udržitelnosti uvedenými v čl. 7b odst. 2 až 5, může 

Komise rozhodnout, že tyto dohody prokazují, že biopaliva vyrobená ze 

surovin vypěstovaných v těchto zemích splňují daná kritéria 

udržitelnosti. Při uzavírání těchto dohod je třeba brát náležitě v úvahu 

přijatá opatření na ochranu oblastí poskytujících základní služby 

ekosystému v kritických situacích (například ochranu vodního koryta a 

regulaci eroze), na ochranu půdy, vody a ovzduší, pro nepřímé změny ve 

využívání půdy, k obnově znehodnocené půdy a k zamezení nadměrné 

spotřeby vody v oblastech, kde je vody nedostatek, a otázky uvedené v 

čl. 7b odst. 7 druhém pododstavci. 

Komise může rozhodnout, že nepovinné vnitrostátní nebo mezinárodní 

režimy stanovující normy pro výrobu produktů z biomasy obsahují 

přesné údaje pro účely čl. 7b odst. 2 nebo prokazují, že dodávky 
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biopaliva splňují kritéria udržitelnosti uvedená v čl. 7b odst. 3 až 5. 

Komise může rozhodnout, že tyto režimy obsahují přesné údaje pro 

účely informování o přijatých opatřeních na ochranu oblastí 

poskytujících základní služby ekosystému v kritických situacích 

(například ochranu vodního koryta a regulaci eroze), na ochranu půdy, 

vody a ovzduší, k obnově znehodnocené půdy, k zamezení nadměrné 

spotřeby vody v oblastech, kde je vody nedostatek, a o otázkách 

uvedených v čl. 7b odst. 7 druhém pododstavci. Komise může rovněž 

uznat oblasti určené k ochraně ekosystémů či druhů, které byly 

mezinárodními dohodami uznány jako vzácné či ohrožené nebo které 

byly zařazeny na seznamy sestavené mezivládními organizacemi nebo 

Mezinárodní unií pro ochranu přírody pro účely čl. 7b odst. 3 písm. b) 

bodu ii). 

Komise může rozhodnout, že nepovinné vnitrostátní nebo mezinárodní 

režimy měření úspor emisí skleníkových plynů obsahují přesné údaje 

pro účely čl. 7b odst. 2. 

Komise může rozhodnout, že půdy zahrnuté do vnitrostátních nebo 

regionálních programů pro obnovu, jejichž účelem je zlepšit kvalitu 

závažným způsobem znehodnocené nebo silně kontaminované půdy, 

splňují kritéria uvedená v příloze IV části C bodě 9. 

5. Komise přijme rozhodnutí podle odstavce 4, pouze pokud daná 

dohoda nebo režim splňují přiměřené normy spolehlivosti, 

transparentnosti a nezávislé kontroly. Režimy k měření úspor emisí 

skleníkových plynů musí být rovněž v souladu s metodickými 

požadavky podle přílohy IV. Seznamy oblastí s vysokou hodnotou 

biologické rozmanitosti ve smyslu čl. 7b odst. 3 písm. b) bodu ii) musí 

splňovat přiměřené normy objektivity, být v souladu s mezinárodně 

uznávanými normami a stanovit vhodné postupy pro odvolání. 

6. Rozhodnutí podle odstavce 4 se přijímají poradním postupem podle 

čl. 11 odst. 3. Platnost těchto rozhodnutí nepřesáhne pět let. 

Článek 1 odst. 6 

(nový čl. 7c odst. 

7) 

7. V případě, že hospodářský subjekt předloží doklady anebo údaje 

získané v souladu s dohodou anebo režimem, jež byly předmětem 

rozhodnutí podle odstavce 4, členský stát, pokud to je již zřejmé z 

uvedeného rozhodnutí, nevyžaduje, aby dodavatel poskytl další doklady 

o splnění kritérií udržitelnosti životního prostředí uvedených v čl. 7b 

odst. 2 až 5 aniž by poskytl informace o opatřeních uvedených v odst. 3 

druhém pododstavci tohoto článku. 

201/2012 § 21 odst. 

12 

(12) Prokázání splnění kritérií udržitelnosti podle odstavců 1 až 4 může 

být nahrazeno dokladem vystaveným v souladu s rozhodnutím Evropské 

komise vydaným na základě čl. 18 odst. 4 směrnice 2009/28/ES nebo na 

základě čl. 7c odst. 4 směrnice 2009/30/ES. 

PT  

Článek 1 odst. 6 

(nový čl. 7c odst. 

8. Komise přezkoumá na žádost členského státu anebo ze své vlastní 

iniciativy použití článku 7b u zdroje biopaliva a do šesti měsíců od 
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8-9) obdržení žádosti poradním postupem podle čl. 11 odst. 3 rozhodne, zda 

daný členský stát může tento zdroj biopaliva zohlednit pro účely 

uvedené v článku 7a. 

9. Do 31. prosince 2012 předloží Komise Evropskému parlamentu a 

Radě zprávu o 

a) účinnosti zavedeného systému pro poskytování informací o kritériích 

udržitelnosti a 

b) o tom, zda je s ohledem na nejnovější vědecké poznatky a 

mezinárodní závazky Společenství možné a vhodné zavést závazné 

požadavky týkající se ochrany ovzduší, půdy a vody. 

Komise případně navrhne nápravná opatření. 

Článek 1 odst. 6 

(nový čl. 7d odst. 

1 - 2) 

Článek 7d 

Výpočet emisí skleníkových plynů vznikajících během životního cyklu 

biopaliv 

1. Pro účely článku 7a a čl. 7b odst. 2 se emise skleníkových plynů 

vznikající během životního cyklu biopaliv vypočtou tímto způsobem: 

a) pokud je standardní hodnota pro úspory emisí skleníkových plynů u 

způsobu výroby biopaliva stanovena v příloze IV části A nebo B a 

pokud se hodnota el pro tato biopaliva vypočítaná v souladu s přílohou 

IV částí C bodem 7 rovná nule nebo je nižší než nula, použitím této 

standardní hodnoty nebo 

b) použitím skutečné hodnoty vypočítané podle metodiky stanovené v 

příloze IV části C nebo 

c) použitím hodnoty vypočítané jako součet faktorů vzorce uvedeného v 

příloze IV části C bodě 1, kde pro některé činitele mohou být použity 

rozložené standardní hodnoty v příloze IV části D nebo E a pro všechny 

ostatní činitele skutečné hodnoty vypočítané podle metodiky stanovené 

v příloze IV části C. 

2. Do 31. března 2010 předloží členské státy Komisi zprávu obsahující 

seznam těch oblastí na jejich území, které jsou klasifikovány jako 

úroveň 2 podle názvosloví pro územní statistické jednotky (dále jen 

"NUTS") nebo více členěná úroveň NUTS v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 

2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek 

(NUTS) a u kterých lze očekávat, že typické emise skleníkových plynů z 

pěstování zemědělských surovin budou nižší než emise vykazované v 

položce "Rozložené standardní hodnoty pro pěstování" v příloze IV části 

D této směrnice nebo stejné jako tyto emise, spolu s popisem metodiky a 

údajů použitých ke stanovení tohoto seznamu. Tato metoda zohlední 

189/2018 § 3 odst. 4 (4) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného 

životního cyklu biopaliva oproti emisím skleníkových plynů vzniklých 

během úplného životního cyklu referenční fosilní pohonné hmoty se 

stanoví 

  

a) použitím standardních hodnot úspor emisí skleníkových plynů pro 

biopaliva uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení, 

  

b) výpočtem ze skutečných hodnot emisí skleníkových plynů při 

používání biopaliv zjištěných způsobem uvedeným v části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení, nebo 

  

c) výpočtem podle vzorců uvedených v bodech 1 a 3 části B přílohy č. 1 

k tomuto nařízení za použití některých dílčích standardních hodnot emisí 

skleníkových plynů pro biopaliva uvedených v části C přílohy č. 1 k 

tomuto nařízení.  

PT  
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vlastnosti půdy, klima a předpokládané výnosy surovin. 

 

Článek 1 odst. 6 

(nový čl. 7d odst. 

3) 

3. Standardní hodnoty uvedené v příloze IV části A a rozložené 

standardní hodnoty pro pěstování uvedené v příloze IV části D se použijí 

pouze tehdy, pokud příslušné suroviny jsou 

a) pěstovány mimo Společenství; 

b) pěstovány ve Společenství v oblastech zařazených na seznamech 

podle odstavce 2 nebo 

c) odpadem nebo zbytky jinými než ze zemědělství, akvakultury a 

rybolovu. 

U biopaliv, která nespadají pod písmena a), b) nebo c), se použijí 

skutečné hodnoty pro pěstování. 

  Článek byl změněn novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2015/1513 

NT  

       

Článek 1 odst. 6 

(nový čl. 7d odst. 

4 - 8) 

4. Do 31. března 2010 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu o tom, zda je možné vypracovat seznamy oblastí ve třetích 

zemích, u kterých lze očekávat, že typické emise skleníkových plynů z 

pěstování zemědělských surovin budou nižší než emise vykazované v 

příloze IV části D v položce "pěstování" nebo stejné jako tyto emise, a 

která bude případně doplněna těmito seznamy a popisem metody a údajů 

použitých k jejich vypracování. Ke zprávě se případně připojí příslušné 

návrhy. 

5. Komise předloží do 31. prosince 2012 a poté každé dva roky zprávu 

ohledně odhadovaných typických a standardních hodnot uvedených v 

příloze IV částech B a E se zvláštním důrazem na emise z dopravy a 

zpracovatelské výroby a může podle potřeby rozhodnout o úpravě těchto 

hodnot. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky 

této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 

11 odst. 4. 

6. Do 31. prosince 2010 předloží Komise Evropskému parlamentu a 

Radě zprávu, která přezkoumá dopady nepřímých změn ve využívání 

půdy na emise skleníkových plynů a bude se zabývat způsoby, jak tyto 

dopady minimalizovat. Tato zpráva bude v případě potřeby doplněna, a 

to zejména návrhem, který bude vycházet z nejlepších dostupných 

vědeckých poznatků a bude obsahovat konkrétní metodiku pro 

zohledňování emisí vyvolaných změnami v zásobě uhlíku v důsledku 

nepřímých změn ve využívání půdy a který zajistí soulad s touto 

směrnicí, zejména s čl. 7b odst. 2. 

Návrh bude obsahovat nezbytné záruky, které poskytnou jistotu pro 

investice, k nimž došlo před uplatňováním této metodiky. Pokud jde o 
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zařízení, která vyráběla biopaliva před koncem roku 2013, uplatňování 

opatření uvedených v prvním pododstavci nesmí do 31. prosince 2017 

vést k tomu, že biopaliva vyrobená v těchto zařízeních budou 

považována za biopaliva nesplňující požadavky na udržitelnost podle 

této směrnice, pokud by je jinak bývala splňovala, za předpokladu, že 

tato biopaliva dosáhnou úspory emisí skleníkových plynů ve výši 

nejméně 45 %. Toto se použije na kapacity zařízení produkujících 

biopaliva ke konci roku 2012. 

Evropský parlament a Rada se vynasnaží rozhodnout o jakýchkoli 

takových návrzích předložených Komisí do 31. prosince 2012. 

7. Přílohu IV lze přizpůsobit technickému a vědeckému pokroku, a to i 

doplněním hodnot pro další způsoby výroby biopaliv v případě stejných 

nebo jiných surovin a úpravou metodiky stanovené v části C. Tato 

opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, 

včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou 

podle čl. 11 odst. 4. 

Pokud jde o standardní hodnoty a metodiku stanovené v příloze IV, je 

třeba věnovat zvláštní pozornost: 

- metodě započítávání odpadů a zbytků, 

- metodě započítávání druhotných produktů, 

- metodě započítávání kombinované výroby a 

- statusu zbytků zemědělských plodin jako druhotných produktů. 

Standardní hodnoty pro bionaftu z odpadního rostlinného nebo 

živočišného oleje budou co nejdříve přezkoumány. 

Jakákoli úprava seznamu standardních hodnot v příloze IV nebo jeho 

doplnění musí splňovat tyto požadavky: 

a) pokud je vliv některého faktoru na celkové emise malý anebo pokud 

je změna v omezeném rozsahu anebo pokud náklady na zjištění 

skutečných hodnot jsou vysoké či toto zjištění obtížné, musí být 

standardní hodnoty stanoveny jako typické hodnoty běžných výrobních 

procesů; 

b) ve všech ostatních případech musí být standardní hodnoty stanoveny 

jako opatrný předpoklad v porovnání s běžnými výrobními procesy. 

8. Stanoví se podrobné definice, včetně technických specifikací 

potřebných pro kategorie, které jsou uvedeny v příloze IV části C bodě 

9. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této 

směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s 

kontrolou podle čl. 11 odst. 4. 

Článek 1 odst. 6 Článek 7e   Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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(nový čl. 7e) Prováděcí opatření a zprávy týkající se udržitelnosti biopaliv 

1. Prováděcí opatření uvedená v čl. 7b odst. 3 druhém pododstavci, čl. 

7c odst. 3 třetím pododstavci, čl. 7c odst. 6, čl. 7c odst. 8, čl. 7d odst. 5, 

čl. 7d odst. 7 prvním pododstavci a čl. 7d odst. 8 řádně přihlédnou k 

účelům směrnice 2009/28/ES. 

2. Zprávy Komise určené Evropskému parlamentu a Radě a uvedené v 

čl. 7b odst. 7, čl. 7c odst. 2, čl. 7c odst. 9, čl. 7d odst. 4, 5 a 6 prvním 

pododstavci, jakož i zprávy a informace předložené v souladu s čl. 7c 

odst. 3 prvním a pátým pododstavcem a čl. 7d odst. 2, se připravují a 

předávají pro účely směrnice 2009/28/ES a této směrnice. 

Článek 1 odst. 7 V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

"1. Členské státy dohlíží na plnění požadavků stanovených v článcích 3 

a 4, pokud jde o benzin a motorovou naftu, a to na základě analytických 

metod uvedených v evropských normách EN 228:2004 a EN 590:2004." 

  Článek byl změněn novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2015/1513 

PT  

Článek 1 odst. 8 Vkládá se nový článek, který zní: 

"Článek 8a 

Kovová aditiva 

1. Komise provede posouzení rizik pro zdraví a životní prostředí 

spojených s používáním kovových aditiv v palivech a za tímto účelem 

vyvine vhodnou zkušební metodiku. O svých závěrech podá do 31. 

prosince 2012 zprávu Evropskému parlamentu a Radě. 

2. Do doby, než bude vyvinuta zkušební metodika stanovená v odstavci 

1, se přítomnost kovového aditiva methylcyklopentadienyl mangan 

trikarbonylu (MMT) v palivech od 1. ledna 2011 omezuje na 6 mg 

manganu na litr. Od 1. ledna 2014 je maximální hodnota 2 mg manganu 

na litr. 

3. Maximální hodnota obsahu MMT v palivu stanovená v odstavci 2 

bude přehodnocena na základě výsledků posouzení, které bude 

provedeno pomocí zkušební metody uvedené v odstavci 1. Jestliže to 

bude na základě posouzení rizik odůvodněno, může být snížena na 

nulovou hodnotu. Zvýšena může být pouze v případě, jestliže to bude 

odůvodněno na základě posouzení rizik. Toto opatření, jež má za účel 

změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímá regulativním 

postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 4. 

4. Členské státy zajistí, aby byla značka pro obsah kovových aditiv v 

palivu uvedena všude, kde mají spotřebitelé přístup k palivům s 

kovovými aditivy. 

5. Na značce bude uveden tento text: "Obsahuje kovová aditiva". 

6. Značka bude upevněna na dobře viditelném místě tam, kde jsou 

311/2006 

91/2011 

152/2017 

§ 5 odst. 

7 písm. 

e) 

(7) Provozovatel čerpací stanice je povinen 

 

e) zajistit na čerpací stanici, na které jsou prodávány nebo vydávány 

pohonné hmoty s kovovými aditivy, označení příslušného výdejního 

stojanu pohonných hmot značkou, která obsahuje text: „Obsahuje 

kovová aditiva.“; značka musí být zřetelně napsaná, jasně viditelná 

a snadno čitelná. 

PT 2 
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uvedeny informace o druhu paliva. Rozměry a písmo značky budou 

takové, aby byla značka jasně viditelná a snadno čitelná." 

Článek 1 odst. 9 Článek 9 se nahrazuje tímto: 

"Článek 9 

Předkládání zpráv 

1. Komise předloží do 31. prosince 2012 a poté každé tři roky 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu, která bude případně doplněna 

návrhem změn této směrnice. Tato zpráva zejména zohlední: 

a) používání a rozvoj technologie automobilového průmyslu a zejména 

proveditelnost zvýšení maximálního povoleného obsahu biopaliva v 

benzinu a motorové naftě a nutnost přezkoumání termínu uvedeného v 

čl. 3 odst. 3; 

b) politiku Společenství týkající se emisí CO2 ze silničních vozidel; 

c) možnost uplatňování požadavků uvedených v příloze II, zejména pak 

mezních hodnot polycyklických aromatických uhlovodíků, na nesilniční 

pojízdné stroje, (včetně plavidel vnitrozemské plavby), zemědělské a 

lesnické traktory a rekreační plavidla; 

d) nárůst používání detergentů v palivech; 

e) používání jiných kovových aditiv než MMT v palivech; 

f) celkový objem složek používaných v benzinu a motorové naftě s 

ohledem na právní předpisy Společenství v oblasti životního prostředí, 

včetně cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 

23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v 

oblasti vodní politiky [], a na ni navazujících směrnic; 

g) důsledky cíle snižování emisí skleníkových plynů stanoveného v čl. 

7a odst. 2 pro systém obchodování s emisemi; 

h) potřebu případných úprav čl. 2 odst. 6 a 7 a čl. 7a odst. 2 písm. b) za 

účelem zhodnocení možného podílu na splnění cíle snižování emisí 

skleníkových plynů do roku 2020 až o 10 %. Tyto úvahy se budou 

zakládat na možnosti snížení emisí skleníkových plynů během životního 

cyklu paliv a energií v rámci Společenství, přičemž zohlední zejména 

veškerý pokrok v oblasti technologií zachycování a ukládání uhlíku, 

které jsou bezpečné pro životní prostředí, a v oblasti elektrických 

silničních vozidel, jakož i nákladovou efektivnost prostředků ke 

snižování těchto emisí podle čl. 7a odst. 2 písm. b); 

i) možnost zavedení dodatečných opatření pro dodavatele s cílem snížit 

emise skleníkových plynů během životního cyklu na jednotku energie o 

2 % ve srovnání se základní normou pro paliva podle čl. 7a odst. 5 písm. 

b) prostřednictvím použití kreditů zakoupených z mechanismu čistého 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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rozvoje Kjótského protokolu za podmínek stanovených směrnicí 

2003/87/ES, aby bylo možné posoudit další možný podíl na splnění cíle 

snižování emisí skleníkových plynů do roku 2020 až o 10 % podle čl. 7a 

odst. 2 písm. c) této směrnice; 

j) aktualizovanou analýzu nákladů a přínosů a dopadu snížení 

maximálního povoleného tlaku par pro benzin v letním období pod 60 

kPa. 

2. Komise nejpozději v roce 2014 předloží Evropskému parlamentu a 

Radě zprávu o plnění cílové hodnoty emisí skleníkových plynů pro rok 

2020 uvedené v článku 7a a zohlední v ní nutnost zachovat 

konzistentnost mezi tímto cílem a cílovou hodnotou uvedenou v čl. 3 

odst. 3 směrnice 2009/28/ES, která se týká podílu energie z 

obnovitelných zdrojů v dopravě, s ohledem na zprávy podle čl. 23 odst. 

8 a 9 uvedené směrnice. Komise zprávu případně doplní návrhem 

úpravy tohoto cíle. 

Článek 1 odst. 10 V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

"1. Pokud je nutné přizpůsobit povolené analytické metody uvedené v 

příloze I nebo II technickému pokroku, je možné jejich změny, jejichž 

cílem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, přijmout 

regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 11 odst. 4. Přílohu 

III lze rovněž přizpůsobit technickému a vědeckému pokroku. Toto 

opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, 

se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 4." 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 1 odst. 11 Článek 11 se nahrazuje tímto: 

"Článek 11 

Postup projednávání ve výboru 

1. S výjimkou případů uvedených v odstavci 2 je Komisi nápomocen 

Výbor pro jakost paliv. 

2. Ve věcech týkajících se udržitelnosti biopaliv podle článků 7b, 7c a 

7d je Komisi nápomocen Výbor pro udržitelnost biopaliv a jiných 

biokapalin uvedený v čl. 25 odst. 2 směrnice 2009/28/ES. 

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 

1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 

7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na ustanovení článku 8 zmíněného 

rozhodnutí." 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 1 odst. 12 12) Článek 14 se zrušuje 

 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Článek 1 bod 13 13) Přílohy I, II, III a IV se nahrazují zněním uvedeným v příloze této 

směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Článek 2 Změny směrnice 1999/32/ES 

Směrnice 1999/32/ES se mění takto: 

1) Článek 2 se mění takto: 

a) bod 3 se nahrazuje tímto: 

"3) "lodním palivem" kapalné palivo vyrobené z ropy určené pro použití 

na palubě plavidla, případně používané na palubě plavidla, včetně paliv 

definovaných v normě ISO 8217. Zahrnuje všechna kapalná paliva 

vyrobená z ropy používaná na palubě plavidel vnitrozemské plavby 

nebo rekreačních plavidel podle směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se opatření proti emisím plynných 

znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů 

určených pro nesilniční pojízdné stroje [] a podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 sbližování právních 

a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel v 

případě, že se tato plavidla nacházejí na moři; 

b) bod 3j se zrušuje. 

 

2) Článek 4b se mění takto: 

a) název se nahrazuje tímto: "Maximální obsah síry v lodních palivech 

používaných v lodích kotvících v přístavech Společenství"; 

b) v odstavci 1 se zrušuje písmeno a); 

c) v odstavci 2 se zrušuje písmeno b). 

 

3) V čl. 6 odst. 1a se třetí pododstavec nahrazuje tímto: 

"Odběr vzorků začne dnem, ke kterému vstoupí v platnost příslušná 

mezní hodnota maximálního obsahu síry v palivech. Musí se provádět 

dostatečně často, v dostatečném množství a takovým způsobem, aby 

vzorky reprezentovaly zkoumané palivo a palivo, které používají 

plavidla v dotyčných mořských oblastech a přístavech." 

201/2012 

369/2016 

172/2018 

§ 16 odst. 

10 

(10) Ministerstvo vyhláškou stanoví požadavky na kvalitu paliv, 

požadavky na způsob prokazování jejich plnění a obsahové náležitosti 

hlášení o kvalitě paliv a rozsah údajů ohlašovaných prostřednictvím 

integrovaného systému ohlašovacích povinností. 

 

PT  

  312/2012 

154/2014 

§ 3 Požadavky na kvalitu lodních paliv 

 

(1) Obsah síry podle úmluvy MARPOL v lodních palivech, která se 

používají na plavidlech námořní plavby při plavbě v kontrolních 
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oblastech emisí oxidů síry4), může být nejvýše 0,1 % hmotnostních. 

Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní 

plavby na ostatních mořích, může být nejvýše 0,5 % hmotnostních. 

  

(2) Obsah síry v plynovém oleji uvedeném na trh nesmí překročit 0,001 

% hmotnostních. Obsah síry v motorové naftě uvedené na trh nesmí 

překročit 1,5 % hmotnostních. 

  

(3) Obsah síry v lodních palivech používaných 

a) vnitrozemskými plavidly nesmí překročit 0,001 % hmotnostních, 

b) plavidly námořní plavby v přístavech členských států Evropské unie 

nesmí překročit 0,1 % hmotnostních. 

  

(4) Přechod provozu na požadované lodní palivo u plavidel námořní 

plavby se uskuteční co nejdříve po připlutí plavidla do přístavu členské 

země Evropské unie a případný přechod provozu na původní lodní 

palivo se uskuteční co nejpozději před jeho odplutím. 

  

(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahují na případ, kdy se plavidlo 

podle zveřejněného jízdního řádu v místě stání nezdržuje déle než 2 

hodiny nebo v místě stání vypne všechny motory a po celou dobu 

odebírá elektrickou energii ze břehu. 

  

(6) Ustanovení odstavce 1 a odstavce 3 písm. b) se nevztahují na 

plavidla používající metodu snižování emisí, na základě které nepřetržitě 

plní emisní limity uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce. 

  

(7) Metoda snižování emisí musí být v souladu s kritérii uvedenými v 

příloze č. 4 k této vyhlášce a musí být schválena postupem podle jiného 

právního předpisu upravujícího technické požadavky na námořní 

zařízení7) nebo postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie 8). 

  201/2012 

369/2016 

§ 4 odst. 9 (9) Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vyhláškou 

stanoví obecné a specifické emisní limity, způsob stanovení 

specifických emisních limitů v povolení podle § 11 odst. 2 písm. d) pro 

látky obtěžující zápachem, technické podmínky provozu stacionárních 

zdrojů a činností nebo technologií souvisejících s provozem 

stacionárního zdroje, způsob stanovení emisních stropů a emisních 

limitů, podmínky, za kterých jsou považovány za plněné, a přípustnou 
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tmavost kouře, způsob jejího zjišťování a podmínky, za kterých je 

považována za plněnou. 

  312/2012 

154/2014 

§ 4 Odběr vzorku a ověřování kvality lodních paliv 
(1) Osoba uvedená v § 16 odst. 1 zákona zabezpečí odběr vzorku za 

účelem ověření kvality lodního paliva postupem, který je reprezentativní 

a co nejpřesněji odráží skutečnou kvalitu lodního paliva. Tento postup se 

považuje za dodržený, je-li postupováno podle určených technických 

norem5) a podle dodatku VI k příloze VI úmluvy MARPOL4). 

(2) Provedení analýzy vzorku lodního paliva odebraného podle odstavce 

1 se zajišťuje postupem, který je reprezentativní a průkazný a co 

nejpřesněji odráží skutečnou kvalitu lodního paliva. Tento postup se 

považuje za dodržený, je-li postupováno podle určených technických 

norem5) a podle dodatku VI k příloze VI úmluvy MARPOL4). 

(3) Ověřování kvality lodních paliv uvedených poprvé na trh na území 

České republiky provádí Česká obchodní inspekce průběžně odběrem 

vzorků lodních paliv u osoby, která uvádí jako první lodní paliva na trh. 

(4) Analýzy odebraných vzorků za účelem sledování kvalitativních 

ukazatelů lodních paliv jsou prováděny akreditovanou osobou5), která o 

výsledku provedené analýzy vystaví příslušný protokol. 

  

Článek 3 Zrušení 

Směrnice 93/12/EHS se zrušuje. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 4 Provedení 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31 prosince 2010. 

Neprodleně uvědomí Komisi o znění těchto předpisů. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

311/2006 

91/2011 

152/2017 

§ 1 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) 

a upravuje 

  

a) požadavky na složení a jakost pohonných hmot a sledování a 

monitorování složení a jakosti prodávaných pohonných hmot, 

  

b) prodej a výdej pohonných hmot, 

  

c) registraci distributorů pohonných hmot, 

  

d) evidenci čerpacích stanic pohonných hmot. 

 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/70/ES ze dne 13. října 

1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady č. 

93/12/EHS. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/17/ES ze dne 3. 

března 2003, kterou se mění směrnice č. 98/70/ES o jakosti benzinu a 

motorové nafty. 

PT  
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 Směrnice 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 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 

2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. 

  133/2010 

153/2017 

§ 1 odst. 1 (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství1) a upravuje 

………………………………….. 
1) …. 

Směrnice 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 

 

  

   

189/2018 

 

§ 1  
 

Předmět úpravy 

  

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a 

upravuje 

  

a) kritéria udržitelnosti biopaliv, 

b) základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní 

pohonné hmoty, 

c) způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro 

dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely, 

d) obsahové náležitosti zprávy o emisích, 

e) požadavky na biopaliva, která mají nízký dopad v souvislosti s 

nepřímou změnou ve využívání půdy, 

f) podmínky ověření snížení emisí z těžby, 

g) požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance 

zabezpečující plnění kritérií udržitelnosti a náležitosti dokumentace 

pěstitele biomasy, 

h) náležitosti certifikátů podle § 21 odst. 1 až 3 zákona, 

i) náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy o splnění kritérií 
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udržitelnosti, dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a 

prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a 

j) obsahové náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby. 

 

  201/2012 Pozn. 1, 

věta pátá 

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se tečka nahrazuje čárkou a 

doplňují se slova „Směrnice 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.“. 

  

Článek 5 Vstup v platnost 

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 6 Určení 

Tato směrnice je určena členských státům. 

Ve Štrasburku dne 23. dubna 2009. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Příloha I [tabulka] Enviromentální specifikace pro paliva na trhu určená pro 

vozidla se zážehovými motory 

  Článek byl změněn novou směrnicí Komise 2014/77/EU. NT  

Příloha II [tabulka] Enviromentální specifikace pro paliva na trhu určená pro 

vozidla vybavená vznětovými motory 

  Článek byl změněn novou směrnicí Komise 2014/77/EU. NT  

Příloha III [tabulka] Výjimka týkající se tlaku par povolená pro benzin s obsahem 

bioethanolu 

  Článek byl změněn novou směrnicí Komise 2011/63/EU. NT  

Příloha IV [tabulka] Pravidla pro výpočet emisí skleníkových plynů vznikajících 

během životního cyklu biopaliv 

  Článek byl změněn novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2015/1513  
NT  
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Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  311/2006 Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) 1. 9. 2006 

2.  91/2011 Zákon č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon 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 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění 

pozdějších předpisů 

21. 4. 2011 

3.  133/2010 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) 

1. 6. 2010 

4.  312/2012 Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 1. 10. 2012 

5.  278/2011 Vyhláška č. 278/2011 Sb., 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) 

1. 10. 2011 

6.  201/2012 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 1. 9. 2012 

7.  189/2018 Nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot  1. 9. 2018 

8.  154/2014 Vyhláška č. 154/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska 

ochrany ovzduší 

1. 8. 2014 

9.  382/2015 Zákon č. 382/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 1. 2016 

10.  369/2016 Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

1. 1. 2017 

11.  152/2017 Zákon č. 152/2017 Sb., kterým se mění zákon 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 další související zákony 

6. 6. 2017 

12.  153/2017 Vyhláška č. 153/2017 Sb., 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 vyhlášky č. 278/2011 Sb. 

6. 6. 2017 

13.  172/2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 1. 9. 2018 

 

 

 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 
vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 
účinnosti 

 

3. Poznámky  

 
Poř.č. Text poznámky 

1 ČR se netýká 

2 Česká republika kovová aditiva nepoužívá. 
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Celex: 32014L0077 Lhůta pro implementaci 11. 6. 2015 Úřední věstník                     L 170 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Petr Kříž, 11. 02. 2020  

Název: SMĚRNICE 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 

Schválil (jméno datum): Ing. Pavel Šenych, 11. 02. 2020  

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Článek 1 odst. 1 Směrnice 98/70/ES se mění takto: 

1) Příloha I se mění takto: 

a) znění poznámky pod čarou 1 se nahrazuje tímto: 

„Zkušebními metodami musí být metody uvedené v normě EN 

228:2012. Členské státy mohou přijmout analytickou metodu 

uvedenou v normě, kterou se nahrazuje norma EN 228:2012, pokud 

lze prokázat, že přesnost této metody je přinejmenším stejně precizní 

jako přesnost nahrazené analytické metody.“; 

 b) znění poznámky pod čarou 6 se nahrazuje tímto: 

„Ostatní monoalkoholy a ethery s koncem destilace, který 

nepřevyšuje údaj stanovený v normě EN 228:2012.“ 

133/2010  §3 odst. 1 

písm. a) 

Jakost pohonných hmot 

 

 (1) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li 

 a) motorový benzin ČSN EN 228 a splňuje ukazatele jakosti stanovené 

v příloze č. 1 k této vyhlášce, 

PT  

Článek 1 odst. 2 Směrnice 98/70/ES se mění takto: 

2) V příloze II se znění poznámky pod čarou 1 nahrazuje tímto: 

„Zkušebními metodami musí být metody uvedené v normě EN 

590:2013. Členské státy mohou přijmout analytickou metodu 

uvedenou v normě, kterou se nahrazuje norma EN 590:2013, pokud 

lze prokázat, že přesnost této metody je přinejmenším stejně precizní 

jako přesnost nahrazené analytické metody.“ 

133/2010  §3 odst. 1 

písm. b) 

Jakost pohonných hmot 

 

(1) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li 

 b) motorová nafta ČSN EN 590 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v 

příloze č. 2 k této vyhlášce, 

PT  

Článek 2 odst. 1 Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto směrnicí do 12 měsíců od jejího 

vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

 

Tyto předpisy začnou používat do 12 měsíců od vyhlášení této 

směrnice v Úředním věstníku Evropské unie. 

 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

133/2010 

153/2017 

§1 odst. 1  

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a 

upravuje 

 a) požadavky na jakost pohonných hmot, 

 b) způsob sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot, 

 c) evidenci pohonných hmot. 

 

 

 

 

 

 

 

PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 2 odst. 2 Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 3 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. 

č 

Číslo. Sb. Název předpisu Účinnost 

předpisu 

1.  133/2010  Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování složení, jakosti a o jejich evidenci 1. 6. 2010 

2.  153/2017  Vyhláška, 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 vyhlášky č. 278/2011 Sb. 

6. 6. 2017 

3.     

4.     

5.     

 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

       

       

       

       

       

 

 

3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 

  

  

  

  

  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBTHG6HVM)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               VII.E- LRV_srovnávací tabulka_32014L0094_200211      str. 1 z 

26   

Celex: 32014L0094 Lhůta pro implementaci 18.11.2016 Úřední věstník                     L 307 2014 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Marta Filipová 11.02.2020 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní 

paliva 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Šenych 11.02.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Článek 1 Předmět 

 

Touto směrnicí se zřizuje společný rámec opatření pro zavádění 

infrastruktury pro alternativní paliva v Unii s cílem minimalizovat 

závislost dopravy na ropě a omezit její dopad na životní prostředí. Tato 

směrnice stanoví minimální požadavky na vytvoření infrastruktury pro 

alternativní paliva, včetně dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a 

plnicích stanic se zemním plynem (LNG a CNG) a vodíkem, které mají 

být naplněny prostřednictvím vnitrostátních rámců politiky členských 

států, a rovněž společné technické specifikace pro tyto dobíjecí a plnicí 

stanice a požadavky na informace pro uživatele. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 2 

odstavec 1 
Definice 

 

"alternativními palivy" paliva nebo zdroje energie, které slouží alespoň 

zčásti jako náhrada zdrojů fosilní ropy v dodávkách energie pro dopravu 

a které mají potenciál přispět k její dekarbonizaci a zvýšit 

environmentální výkonnost odvětví dopravy. Patří mezi ně mimo jiné: 

 - elektřina, 

 - vodík, 

 - biopaliva ve smyslu čl. 2 bodu i) směrnice 2009/28/ES, 

 - syntetická a parafinická paliva, 

 - zemní plyn, včetně biomethanu, v plynné formě (stlačený zemní plyn 

(CNG)) a ve zkapalněné formě (zkapalněný zemní plyn (LNG)), a 

 - zkapalněný ropný plyn (LPG); 

311/2006 

152/2017 

§2 písm. b) b) alternativním palivem palivo nebo zdroj energie, které slouží alespoň 

zčásti jako náhrada zdrojů fosilní ropy v dodávkách energie pro dopravu 

a které mají potenciál přispět k její dekarbonizaci a zvýšit 

environmentální výkonnost odvětví dopravy; alternativním palivem je 

zejména biopalivo nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů, syntetické a 

parafinické palivo, stlačený zemní plyn včetně biomethanu, zkapalněný 

zemní plyn včetně biomethanu, zkapalněný ropný plyn, elektřina a 

vodík, 

PT  

Článek 2, 

odstavec 2 

"elektrickým vozidlem" motorové vozidlo s pohonem zahrnujícím 

alespoň jedno neperiferní elektrické zařízení jakožto měnič energie s 

elektricky dobíjeným systémem ukládání energie, který je možno dobíjet 

externě; 

311/2006 

152/2017 

§2 písm. e)  e) elektrickým vozidlem motorové vozidlo s pohonem zahrnujícím 

alespoň jedno neperiferní elektrické zařízení jako měnič energie s 

elektricky dobíjeným systémem ukládání energie, který je možno dobíjet 

externě, 

PT  

Článek 2, 

odstavec 3 

"dobíjecí stanicí" rozhraní schopné dobíjet v určitém okamžiku jedno 

elektrické vozidlo nebo u něhož je možno provést výměnu baterie v 

určitém okamžiku u jednoho elektrického vozidla; 

311/2006 

152/2017 

§2 písm. n) 

§2 písm. o) 

n) dobíjecí stanicí jeden nebo více dobíjecích bodů, 

o) dobíjecím bodem zařízení, které umožňuje dobíjet v určitém 

okamžiku jedno elektrické vozidlo nebo u něhož je v určitém okamžiku 

možno provést výměnu baterie u jednoho elektrického vozidla, a jehož 

hlavním účelem je dobíjení elektrického vozidla, 

PT  

Článek 2, 

odstavec 4 

"běžnou dobíjecí stanicí" dobíjecí stanice, která umožňuje přenos 

elektřiny do elektrického vozidla s výkonem 22 kW nebo nižším, s 

výjimkou zařízení o výkonu 3,7 kW nebo nižším, jež jsou umístěna v 

domácnostech nebo jejichž hlavním účelem není dobíjet elektrická 

vozidla a jež nejsou veřejně přístupná; 

311/2006 

152/2017  

§2 písm. p) p) běžnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice, která umožňuje přenos 

elektřiny do elektrického vozidla s výkonem 22 kW nebo nižším, s 

výjimkou zařízení o výkonu 3,7 kW nebo nižším, jež jsou umístěna v 

domácnostech nebo jejichž hlavním účelem není dobíjet elektrická 

vozidla a jež nejsou veřejně přístupná, 

PT  

Článek 2, 

odstavec 5 

"vysoce výkonnou dobíjecí stanicí" dobíjecí stanice, která umožňuje 

přenos elektřiny do elektrického vozidla s výkonem vyšším než 22 kW; 

311/2006 

152/2017  

§2 písm. q) q) vysoce výkonnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice, která umožňuje 

přenos elektřiny do elektrického vozidla s výkonem vyšším než 22 kW, 

 

PT  

Článek 2, 

odstavec 6 

"dodávkami elektřiny z pevniny" poskytování elektřiny na pobřeží pro 

kotvící námořní lodě nebo plavidla vnitrozemské plavby prostřednictvím 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  
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Celex: 32014L0094 Lhůta pro implementaci 18.11.2016 Úřední věstník                     L 307 2014 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Marta Filipová 11.02.2020 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní 

paliva 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Šenych 11.02.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

normalizovaného rozhraní; 

Článek 2, 

odstavec 7 

"veřejně přístupnou dobíjecí nebo plnicí stanicí" dobíjecí nebo plnicí 

stanice na dodávku alternativního paliva, která uživatelům poskytuje 

nediskriminační přístup v celé Unii. Nediskriminační přístup může 

zahrnovat různé podmínky ověření, použití a platby; 

311/2006 

152/2017 

§2 písm. r) r) veřejně přístupnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice na dodávku 

elektřiny, jejíž provozovatel uživatelům z Evropské unie poskytuje 

nediskriminační přístup, přičemž nediskriminační přístup může 

zahrnovat různé podmínky ověření, použití a platby; veřejně přístupnou 

dobíjecí stanicí není dobíjecí stanice, kterou 

1. výrobce vozidel1d) provozuje výhradně pro účely dobíjení 

elektrických vozidel své vlastní výroby nebo 

2. využívá provozovatel dobíjecí stanice nebo jím ovládaná osoba nebo 

osoba ovládající tohoto provozovatele dobíjecí stanice výhradně za 

účelem dobíjení elektrických vozidel, která používá některá z uvedených 

osob pro svou potřebu nebo pro účely svého podnikání nebo pro potřebu 

svých zaměstnanců, přičemž předmětem podnikání v takovém případě 

nesmí být poskytování služby dobíjení elektrického vozidla 

prostřednictvím této dobíjecí stanice nebo 

3. provozuje prodejce vozidel pro dobíjení elektrických vozidel pro 

účely jejich prodeje a která není přístupná veřejnosti nebo 

4. provozuje provozovatel autoservisu pro dobíjení zde servisovaných 

vozidel a která není přístupná veřejnosti. 

PT  

Článek 2, 

odstavec 8 

"plnicí stanicí" plnicí zařízení pro poskytování jakéhokoliv paliva s 

výjimkou LNG prostřednictvím pevného nebo mobilního zařízení; 

311/2006 

152/2017 

575/2006 

§2 písm. f) f) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „čerpací stanice") stavba 

nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota, s výjimkou elektřiny prodává 

nebo prodává a vydává zpravidla do palivové nádrže vozidla; čerpací 

stanicí není stavba nebo zařízení, z něhož se pohonné hmoty vydávají 

pouze pro vlastní potřebu, bezúplatné dobíjení elektrického vozidla 

elektřinou nebo bezúplatná výměna jeho baterie, 

PT  

Článek 2, 

odstavec 9 

"LNG plnicí stanicí" plnicí zařízení pro poskytování LNG sestávající z 

pevného či mobilního zařízení, pobřežního zařízení nebo jiných 

systémů. 

311/2006 

152/2017 

575/2006 

§2 písm. f) f) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „čerpací stanice") stavba 

nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota, s výjimkou elektřiny prodává 

nebo prodává a vydává zpravidla do palivové nádrže vozidla; čerpací 

stanicí není stavba nebo zařízení, z něhož se pohonné hmoty vydávají 

pouze pro vlastní potřebu, bezúplatné dobíjení elektrického vozidla 

elektřinou nebo bezúplatná výměna jeho baterie, 

PT  

Článek 3, 

odstavec 1 až 7 
Vnitrostátní rámce politiky 

 

1. Každý členský stát přijme vnitrostátní rámec politiky pro rozvoj trhu, 

pokud jde o alternativní paliva v odvětví dopravy a zavádění příslušné 

infrastruktury. Rámec obsahuje alespoň: 

 - posouzení současného stavu a budoucího rozvoje trhu, pokud jde o 

alternativní paliva v odvětví dopravy, a to i s ohledem na jejich možné 

souběžné a kombinované používání, a rozvoje infrastruktury pro 

alternativní paliva, při zohlednění přeshraniční kontinuity, je-li to 

relevantní, 

 - vnitrostátní obecné a specifické cíle pro zavádění infrastruktury pro 

alternativní paliva podle čl. 4 odst. 1, 3 a 5, čl. 6 odst. 1, 2, 3, 4, 6, 7 a 8 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT 1 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

a případně čl. 5 odst. 1. Tyto vnitrostátní cíle jsou stanoveny a je možno 

je revidovat na základě posouzení vnitrostátní, regionální nebo 

celounijní poptávky, při zajištění souladu s minimálními požadavky na 

infrastrukturu stanovenými v této směrnici, 

 - opatření nezbytná k zajištění dosažení vnitrostátních obecných a 

specifických cílů obsažených ve vnitrostátním rámci politiky, 

 - opatření, jež mohou napomoci při zavádění infrastruktury pro 

alternativní paliva ve službách veřejné dopravy, 

 - určení městských a příměstských aglomerací, jiných hustě osídlených 

oblastí a sítí, které mají být v závislosti na potřebách trhu vybaveny 

veřejně přístupnými dobíjecími stanicemi v souladu s čl. 4 odst. 1, 

 - určení městských a příměstských aglomerací, jiných hustě obydlených 

oblastí a sítí, které mají být v závislosti na potřebách trhu vybaveny 

CNG plnicími stanicemi v souladu s čl. 6 odst. 7, 

 - posouzení potřeby nainstalovat LNG plnicí stanice v přístavech mimo 

hlavní síť TEN-T, 

 - zvážení potřeby nainstalovat dodávku elektřiny na letištích pro použití 

letadly stojícími na letištích. 

 

2. Členské státy zajistí, aby se ve vnitrostátních rámcích politiky 

zohlednily potřeby různých druhů dopravy provozovaných na jejich 

území, včetně těch, pro něž jsou dostupné jen omezené alternativy 

fosilních paliv. 

 

3. Ve vnitrostátních rámcích politiky se zohlední případné zájmy 

regionálních a místních orgánů a dotčených zúčastněných stran. 

 

4. V případě potřeby členské státy prostřednictvím konzultací nebo 

společných rámců politiky spolupracují s cílem zajistit, aby opatření 

nezbytná k dosažení cílů této směrnice byla soudržná a koordinovaná. 

 

5. Opatření na podporu infrastruktury pro alternativní paliva musí být 

prováděna v souladu s pravidly pro státní podporu obsaženými ve 

Smlouvě o fungování EU. 

 

6. Vnitrostátní rámce politiky musí být v souladu s platnými právními 

předpisy Unie v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu. 

 

7. Členské státy oznámí své vnitrostátní rámce politiky Komisi do 18. 

listopadu 2016. 

Článek 3, 

odstavec 8 a 9 

8. Na základě vnitrostátních rámců politiky Komise zveřejní a 

pravidelně aktualizuje informace o vnitrostátních obecných a 

specifických cílech předložených jednotlivými členskými státy, pokud 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT 1 
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Poznámka 

 

jde o: 

 - počet veřejně přístupných dobíjecích stanic, 

 - LNG plnicí stanice v námořních a vnitrozemských přístavech, 

 - veřejně přístupné LNG plnicí stanice pro motorová vozidla, 

 - veřejně přístupné CNG plnicí stanice pro motorová vozidla. 

 

V příslušných případech zveřejní rovněž informace o: 

 - veřejně přístupných vodíkových plnicích stanicích, 

 - infrastruktuře pro dodávky elektřiny z pevniny v námořních a 

vnitrozemských přístavech, 

 - infrastruktuře pro dodávky elektřiny pro letadla stojící na letištích. 

 

9. Komise je nápomocna členským státům při podávání zpráv o jejich 

vnitrostátních rámcích politiky prostřednictvím pokynů uvedených v čl. 

10 odst. 4, posuzuje soudržnost vnitrostátních rámců politiky na úrovni 

Unie a napomáhá členským státům při spolupráci stanovené v odstavci 4 

tohoto článku. 

Článek 4, 

odstavec 1 
Dodávky elektřiny pro dopravu 

 

Členské státy zajistí prostřednictvím svých vnitrostátních rámců 

politiky, aby byl do 31. prosince 2020 vybudován přiměřený počet 

veřejně přístupných dobíjecích stanic, s cílem umožnit provoz 

elektrických vozidel alespoň v městských a příměstských aglomeracích 

a v jiných hustě obydlených oblastech a případně v sítích určených 

členskými státy. Počet takových dobíjecích stanic se stanoví mimo jiné 

se zřetelem k odhadovanému počtu registrovaných elektrických vozidel 

na konci roku 2020, jenž je uveden v jejich vnitrostátních rámcích 

politiky, jakož i k osvědčeným postupům a doporučením vydaným 

Komisí. Je-li to vhodné, zohlední se zvláštní potřeby týkající se instalace 

veřejně přístupných dobíjecích stanic na stanicích veřejné dopravy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT 1 

Článek 4, 

odstavec 2 

Komise posoudí uplatňování požadavků uvedených v odstavci 1 a 

případně předloží návrh na změnu této směrnice, přičemž zohlední 

vývoj na trhu s elektrickými vozidly, s cílem zajistit, aby byl do 31. 

prosince 2025 v každém členském státě vybudován další počet veřejně 

přístupných dobíjecích stanic, a to alespoň na hlavní síti TEN-T, v 

městských a příměstských aglomeracích a v jiných hustě obydlených 

oblastech. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 4, 

odstavec 3 

Členské státy rovněž přijmou opatření v rámci svých vnitrostátních 

rámců politiky s cílem podpořit a usnadnit zavádění veřejně 

nepřístupných dobíjecích stanic. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 4, 

odstavec 4 

Členské státy zajistí, aby běžné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, s 

výjimkou bezdrátových či indukčních jednotek, zavedené nebo 

obnovené od 18. listopadu 2017 splňovaly alespoň technické specifikace 

311/2006 

152/2017 

§6q odst. 2) 

vč. pozn. 

pod čarou  

(2) Provozovatel běžné dobíjecí stanice je povinen zajistit, aby jím 

provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční 

jednotky, splňovala požadavky stanovené zvláštním právním předpisem 

PT  
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stanovené v bodě 1.1 přílohy II a zvláštní bezpečnostní požadavky 

platné na vnitrostátní úrovni. 

 

Členské státy zajistí, aby vysoce výkonné dobíjecí stanice pro elektrická 

vozidla, s výjimkou bezdrátových či indukčních jednotek, zavedené 

nebo obnovené od 18. listopadu 2017 splňovaly alespoň technické 

specifikace stanovené v bodě 1.2 přílohy II. 

16) a 17) upravujícím technické požadavky na stavby16) a českou technickou 

normou upravující technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel 

vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a 

zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud17). V 

případě běžných dobíjecích stanic, které byly uvedeny do provozu nebo 

obnoveny před 18. listopadem 2017, se věta první nepoužije. 
16) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 

znění pozdějších předpisů. 
17) ČSN EN 62196-2. 

 

  311/2006 

152/2017 

§6q odst. 3) 

vč. pozn. 

pod čarou 

16) a 18) 

3) Provozovatel vysoce výkonné dobíjecí stanice je povinen zajistit, aby 

jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční 

jednotky, splňovala požadavky stanovené zvláštním právním předpisem 

upravujícím technické požadavky na stavby16) a českými technickými 

normami upravujícími technické požadavky na nabíjení elektrických 

vozidel vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu 

a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud a 

požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová 

zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý nebo 

stejnosměrný proud18). V případě vysoce výkonných dobíjecích stanic, 

které byly uvedeny do provozu nebo obnoveny před 18. listopadem 

2017, se věta první nepoužije. 
16) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 

znění pozdějších předpisů. 
18) ČSN EN 62196-2 a ČSN EN 62196-3. 

  

  268/2009 

323/2017 

§ 48a odst. 1 (1) Běžné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická vozidla musí 

být vybaveny alespoň zásuvkami nebo vozidlovými zásuvkovými 

přípojkami s jedním kolíkem a dvěma dutinkami v souladu s normovými 

hodnotami32). 

 
32) ČSN EN 62196-2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a 

vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením 

– Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro 

přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud. 

  

  268/2009 

323/2017 

§ 48a odst. 2 (2) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická 

vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami s jedním 

kolíkem a dvěma dutinkami v souladu s normovými hodnotami32). 

 
32) ČSN EN 62196-2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a 

vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením 

– Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro 

přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud. 

  

  268/2009 § 48a odst. 3 (3) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na stejnosměrný proud pro   
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323/2017 elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami 

kombinovaného nabíjecího systému typu Combo 2 v souladu s 

normovými hodnotami33). 

 
33) ČSN EN 62196-3 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a 

vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením 

– Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro 

vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a 

střídavý/stejnosměrný  proud. 

  268/2009 

323/2017 

Čl. II 

Přechodné 

ustanovení 

Stanovené technické požadavky na běžné dobíjecí stanice, vysoce 

výkonné dobíjecí stanice a vodíkové čerpací stanice podle § 48a 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se nepoužijí na 

dobíjecí stanice a čerpací stanice, které byly uvedeny do provozu nebo 

obnoveny před 18. listopadem 2017. 

  

Článek 4, 

odstavec 5 

Členské státy zajistí, aby byla v jejich vnitrostátních rámcích politiky 

posouzena potřeba dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla 

vnitrozemské plavby a námořní lodě v námořních a vnitrozemských 

přístavech. Tato dodávka elektřiny z pevniny musí být přednostně 

nainstalována v přístavech hlavní sítě TEN-T a v dalších přístavech do 

31. prosince 2025, ledaže není žádná poptávka a náklady neodpovídají 

přínosům, včetně přínosů pro životní prostředí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT 1 

Článek 4, 

odstavec 6 

Členské státy zajistí, aby instalace pro dodávku elektřiny z pevniny pro 

námořní dopravu zavedené nebo obnovené od 18. listopadu 2017 

splňovaly technické specifikace stanovené v bodě 1.7 přílohy II. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Článek 4, 

odstavec 7 

Při dobíjení elektrických vozidel na veřejně přístupných dobíjecích 

stanicích se používají, je-li to technicky proveditelné a ekonomicky 

přiměřené, inteligentní měřicí systémy ve smyslu čl. 2 bodu 28 směrnice 

2012/27/EU, které splňují požadavky stanovené v čl. 9 odst. 2 uvedené 

směrnice. 

458/2000 

158/2009 

670/2004 

§49 odst. 1 Měření v přenosové soustavě zajišťuje provozovatel přenosové soustavy 

a v distribuční soustavě příslušný provozovatel distribuční soustavy. 

Měřením se zjišťuje množství dodané nebo odebrané činné nebo jalové 

elektřiny a jeho časový průběh. U zákazníků odebírajících elektřinu ze 

sítí nízkého napětí může být časový průběh nahrazen typovým 

diagramem dodávek. 

PT  

  458/2000 

158/2009 

§49 odst. 2 Výrobci elektřiny, provozovatele jiných distribučních soustav a 

zákazníci jsou povinni na svůj náklad upravit předávací místo nebo 

odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení v souladu se smlouvou o 

připojení a s podmínkami obsaženými v Pravidlech provozování 

přenosové soustavy nebo Pravidlech provozování příslušné distribuční 

soustavy. 

  

  458/2000 

131/2015 

§49 odst. 7 Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 

soustavy na svůj náklad zajišťuje instalaci vlastního měřicího zařízení 

typu stanoveného prováděcím právním předpisem, jeho udržování a 

pravidelné ověřování správnosti měření a pro účely provedení odečtu, 

pokud je měřicí zařízení bez napětí, má právo uvést měřicí zařízení pod 

napětí na nezbytně nutnou dobu. Zákazník má právo na instalaci 
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měřicího zařízení pro měření dodávky elektřiny do svého odběrného 

místa. Pokud zákazník požádá provozovatele distribuční soustavy o 

instalaci měřicího zařízení vyššího typu než měřicí zařízení stanoveného 

typu, provozovatel distribuční soustavy požadované měřicí zařízení 

instaluje. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit provozovateli 

distribuční soustavy rozdíl nákladů na měřicí zařízení, jeho instalaci, 

provoz a odečty požadovaného měřicího zařízení oproti měřicímu 

zařízení stanoveného typu. 

  458/2000 

131/2015 

165/2012 

211/2011 

158/2009 

§98a odst. 1, 

písm. a) 

Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a 

podmínky jejich instalace, způsoby vyhodnocování a určení množství 

odebrané elektřiny nebo plynu v případě závady měřicího zařízení a 

způsob stanovení výše náhrady skutečně vzniklé škody a způsob určení 

výše náhrady škody, nelze-li zjistit skutečně vzniklou škodu při 

neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny a při 

neoprávněném odběru, dodávce, uskladňování, přepravě nebo distribuci 

plynu a neoprávněném odběru tepelné energie, termíny a rozsah 

předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností, 

  

Článek 4, 

odstavec 8 

Členské státy zajistí, aby provozovatelé veřejně přístupných dobíjecích 

stanic mohli volně nakupovat elektřinu od kteréhokoliv dodavatele 

elektřiny z Unie, pokud s tím dodavatel souhlasí. Provozovatelům 

dobíjecích stanic je povoleno poskytovat na smluvním základě 

zákazníkům služby dobíjení elektrických vozidel, a to i jménem a na 

účet jiných poskytovatelů služeb. 

458/2000 

158/2009 

§28 odst. 1 

písm. b) 

Zákazník má právo 

b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu elektřiny a od 

držitelů licence na obchod s elektřinou, nakupovat elektřinu z jiných 

států nebo na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném operátorem 

trhu, 

PT  

  458/2000 

158/2009 

§28 odst. 1 

písm. e) 

e) na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny,   

Článek 4, 

odstavec 9 

Všechny veřejně přístupné dobíjecí stanice poskytnou uživatelům 

elektrických vozidel rovněž možnost jednorázového dobití bez uzavření 

smlouvy s dotčeným dodavatelem elektřiny nebo provozovatelem. 

458/2000  

131/2015 

§3 odst. 3 Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za 

podmínek stanovených tímto zákonem osoby pouze na základě licence 

udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence se dále vyžaduje na 

výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 

10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je výrobna 

elektřiny propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční 

soustavou, nebo na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobnách elektřiny s 

instalovaným výkonem do 10 kW včetně, určené pro vlastní spotřebu 

zákazníka, pokud je ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna 

elektřiny držitele licence. 

PT  

  458/2000 

131/2015 

§28 odst. 1 

písm. g) 

Zákazník má právo 

g) poskytovat a rozúčtovat jiné osobě elektřinu odebranou zákazníkem 

prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného 

elektrického zařízení o napětí do 52 kV včetně. 

  

  458/2000 

158/2009 

§30 odst. 1 

písm. b) 

Obchodník s elektřinou má právo 

b) nakupovat elektřinu od držitelů licence na výrobu a od držitelů 

licence na obchod nebo z jiných států a prodávat ji ostatním účastníkům 
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Poznámka 

 

trhu s  elektřinou nebo do jiných států, 

  311/2006 

152/2017 

§6q odst. 5) (5) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen 

poskytnout uživatelům elektrických vozidel rovněž možnost 

jednorázového dobití bez uzavření smlouvy s daným provozovatelem, 

která by uživatele vázala nad rámec tohoto jednorázového dobití. 

  

Článek 4, 

odstavec 10 

Členské státy zajistí, aby ceny účtované provozovateli veřejně 

přístupných dobíjecích stanic byly přiměřené, snadno a jasně 

porovnatelné, transparentní a nediskriminační. 

458/2000 

ve znění 

211/2011 

§17 odst. 3 Při výkonu působnosti postupuje Energetický regulační úřad nezávisle a 

řídí se pouze zákony a ostatními právními předpisy. Energetický 

regulační úřad nesmí při výkonu své působnosti přijímat ani vyžadovat 

pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu České republiky, vlády ani 

od jakéhokoliv jiného orgánu výkonné moci nebo fyzické nebo 

právnické osoby. Energetický regulační úřad postupuje tak, aby byla 

zajištěna transparentnost a předvídatelnost výkonu jeho pravomocí. 

PT  

  458/2000 

131/2015 

165/2012 

211/2011 

§17 odst. 4 Energetický regulační úřad zejména chrání oprávněné zájmy zákazníků 

a spotřebitelů v energetických odvětvích. V působnosti Energetického 

regulačního úřadu je regulace cen, podpora hospodářské soutěže v 

energetických odvětvích, výkon dohledu nad trhy v energetických 

odvětvích, podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů 

energie, podpora kombinované výroby elektřiny a tepla, podpora 

biometanu, podpora decentrální výroby elektřiny a ochrana zájmů 

zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech přiměřených 

požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných zájmů držitelů 

licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. Energetický regulační úřad 

vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného orgánu a je 

příslušným orgánem podle Nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro 

přeshraniční obchod s elektřinou2a) a Nařízení o podmínkách přístupu k 

plynárenským přepravním soustavám2b), Nařízení o velkoobchodním 

trhu s energií a regulačním orgánem podle Nařízení o opatřeních na 

zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu21). 

  

  458/2000 

131/2015 

§19a odst. 1 Při regulaci ceny související služby v elektroenergetice a ceny 

související služby v plynárenství postupuje Energetický regulační úřad 

transparentním a předvídatelným způsobem v souladu se zásadami 

cenové regulace tak, aby regulované ceny pokrývaly ekonomicky 

oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního 

výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující 

návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu 

licencované činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické 

účinnosti při výstavbě a provozu přenosové soustavy, přepravní 

soustavy a distribučních soustav. To neplatí v případě cen za 

mezinárodní přepravu plynu, pokud Energetický regulační úřad 

rozhodne o odlišném postupu tvorby těchto cen založeném na tržním 

způsobu. Energetický regulační úřad bere v úvahu jím schválený plán 

rozvoje přenosové soustavy, plán rozvoje přepravní soustavy a 

předvídatelnou budoucí poptávku a požadavky na provozní zabezpečení 
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Poznámka 

 

přenosové soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav a 

opatření provedená za účelem zajištění bezpečnosti dodávek plynu podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie21). 

  458/2000 

131/2015  

§98a odst. 2 

písm. f) 

Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

f) způsob regulace cen v energetických odvětvích, postupy pro regulaci 

cen a termíny a rozsah údajů předávaných držiteli licencí pro rozhodnutí 

o cenách, stanovení limitní ceny pro věcné usměrňování cen v 

teplárenství, přípravu a provádění programů zvýšení energetické 

účinnosti, podporu a sledování energetických služeb a jiných opatření ke 

zvýšení energetické účinnosti, 

____________________   
2a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. 

července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s 

elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003. 
2b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. 

července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o 

zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005. 
21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 

2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek plynu a o zrušení směrnice 
Rady 2004/67/ES. 

  

  311/2006 

152/2017 

§6q odst. 4) (4) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen ceny 

účtované na jím provozované dobíjecí stanici zveřejnit. 

  

Článek 4, 

odstavec 11 

Členské státy zajistí, aby provozovatelé distribučních soustav 

spolupracovali na nediskriminačním základě se všemi osobami, které 

zřizují nebo provozují veřejně přístupné dobíjecí stanice. 

458/2000  

158/2009 

670/2004 

§25 odst. 10 

písm. c) 

Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen 

c) zajišťovat neznevýhodňující podmínky pro připojení zařízení k 

distribuční soustavě, u zákazníků odebírajících elektřinu ze sítí nízkého 

napětí, kteří nejsou vybaveni průběhovým měřením, přiřadit 

odpovídající typový diagram dodávek, 

PT  

  458/2000 

211/2011 

§98a odst. 2 

písm. g) 

Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

g) podmínky připojení výroben elektřiny, výroben plynu, distribučních 

soustav, zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k elektrizační 

nebo plynárenské soustavě, způsob stanovení podílu nákladů spojených 

s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu 

elektřiny nebo plynu a pravidla pro posuzování souběžných požadavků 

na připojení, 

  

Článek 4, 

odstavec 12 

Členské státy zajistí, aby právní úprava umožňovala uzavřít smlouvu na 

dodávky elektřiny pro dobíjecí stanici i s jiným dodavatelem, než je 

dodavatel elektřiny do domácnosti nebo prostor, kde je tato dobíjecí 

stanice umístěna. 

458/2000 

131/2015 

§3 odst. 3 Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za 

podmínek stanovených tímto zákonem osoby pouze na základě licence 

udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence se dále vyžaduje na 

výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 

10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je výrobna 

elektřiny propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční 

soustavou, nebo na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobnách elektřiny s 

instalovaným výkonem do 10 kW včetně, určené pro vlastní spotřebu 

zákazníka, pokud je ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna 

elektřiny držitele licence. 

PT  
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  458/2000 

131/2015 

§4 odst. 1 

písm. c) 

Licence se uděluje 

c) na dobu 5 let, a to na 

1. obchod s elektřinou, 

2. obchod s plynem. 

  

  458/2000 

211/2011 

158/2009 

§98a odst. 2 

písm. a) 

Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

a) způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a 

odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí, způsoby určení 

vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo 

užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení 

odpovědného zástupce, a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení 

licence a žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném 

členském státě Evropské unie, 

  

  458/2000 

131/2015 

211/2011 

158/2009 

§98a odst. 2 

písm. h) 

h) Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví 

1. podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, 

rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k 

distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační 

soustavě, 

2. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou 

a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu, 

3. postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za 

odchylku, 

4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a 

vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a 

vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie 

ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze, 

5. postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování 

regulační energie, 

6. pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a vyrovnávacího 

trhu a způsoby jejich vypořádání, 

7. pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek 

elektřiny, 

8. termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny včetně 

registrace odběrných a předávacích míst, 

9. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při 

neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu, 

10. postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední 

instance, 

11. skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby 

distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice a 

způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou pro 

vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a hrazení 

regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou, 

12. technické požadavky na provoz pro ověření technologie, 
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13. zveřejňování informací operátorem trhu, 

14. postup pro stanovení zálohových plateb, 

Článek 4, 

odstavec 13 a 14 

14. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 8 za účelem: 

 a) doplnění tohoto článku a bodů 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 a 1.8 přílohy II s 

cílem požadovat soulad infrastruktury, která má být zavedena nebo 

obnovena, s technickými specifikacemi obsaženými v evropských 

normách, které mají být vypracovány podle odstavce 13 tohoto článku, v 

případech, kdy příslušné evropské normalizační organizace doporučily 

pouze jedno technické řešení s technickými specifikacemi, jak je 

uvedeno v příslušné evropské normě; 

 b) aktualizace odkazů na normy uvedené v technických specifikacích 

stanovených v bodě 1 přílohy II, jsou-li tyto normy nahrazeny svými 

novými zněními přijatými příslušnými normalizačními organizacemi. 

 

Je obzvláště důležité, aby Komise postupovala obvyklým způsobem a 

před přijetím aktů v přenesené pravomoci vedla konzultace s odborníky, 

včetně odborníků členských států. 

 

V těchto aktech v přenesené pravomoci se stanoví přechodná období v 

délce nejméně 24 měsíců před tím, než se technické specifikace v nich 

obsažené nebo jejich změny stanou pro infrastrukturu, která má být 

zavedena či obnovena, závaznými. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice.  NT  

Článek 5, 

odstavec 1 
Dodávky vodíku pro silniční dopravu 

 

Členské státy, které se rozhodnou do svého vnitrostátního rámce politiky 

zahrnout veřejně přístupné vodíkové plnicí stanice, zajistí, aby byl do 

31. prosince 2025 dostupný přiměřený počet takových stanic s cílem 

umožnit provoz motorových vozidel na vodíkový pohon, včetně vozidel 

s palivovými články, v sítích určených těmito členskými státy, případně 

včetně přeshraničních spojení. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT 1 

Článek 5, 

odstavec 2 

Členské státy zajistí, aby veřejně přístupné vodíkové plnicí stanice 

zavedené nebo obnovené od 18. listopadu 2017 splňovaly technické 

specifikace stanovené v bodě 2 přílohy II. 

268/2009 

323/2017 

§ 48a odst. 4 (4) Vodíkové čerpací stanice vydávající plynný vodík používaný jako 

palivo v motorových vozidlech musí splňovat technické specifikace v 

souladu s normovými hodnotami34) pro dodávky plynného vodíku jako 

paliva. 

 
34) ČSN P ISO/TS 19880-1 Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 1: 

Obecné požadavky. 

PT  

  268/2009 

323/2017 

§ 48a odst. 5 (5) Vodíkové čerpací stanice vydávající plynný vodík používaný jako 

palivo v motorových vozidlech musí používat algoritmy plnění paliva a 

vybavení, které splňují příslušné specifikace v souladu s normovými 

hodnotami34) pro dodávky plynného vodíku jako paliva. 
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34) ČSN P ISO/TS 19880-1 Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 1: 

Obecné požadavky. 

  268/2009 

323/2017 

§ 48a odst. 6 (6) Přípojky pro motorová vozidla pro účely čerpání plynného vodíku 

musí splňovat technické specifikace v souladu s normovými 

hodnotami35) pro propojovací zařízení pro čerpání plynného vodíku do 

motorových vozidel. 

 
35) ČSN ISO 17268 Plynný vodík – Plnicí rozhraní pozemních vozidel. 

  

Článek 5, 

odstavec 3 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 8 s cílem aktualizovat odkazy na normy uvedené v 

technických specifikacích stanovených v bodě 2 přílohy II, jsou-li tyto 

normy nahrazeny svými novými zněními přijatými příslušnými 

normalizačními organizacemi. 

 

Je obzvláště důležité, aby Komise postupovala obvyklým způsobem a 

před přijetím aktů v přenesené pravomoci vedla konzultace s odborníky, 

včetně odborníků členských států. 

 

V těchto aktech v přenesené pravomoci se stanoví přechodná období v 

délce nejméně 24 měsíců před tím, než se technické specifikace v nich 

obsažené nebo jejich změny stanou pro infrastrukturu, která má být 

zavedena či obnovena, závaznými. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 6, 

odstavec 1 
Dodávky zemního plynu pro dopravu 

 

Členské státy zajistí prostřednictvím svých vnitrostátních rámců 

politiky, aby byl do 31. prosince 2025 vybudován přiměřený počet LNG 

plnicích stanic v námořních přístavech s cílem umožnit provoz plavidel 

pro vnitrozemskou plavbu či námořních lodí na LNG po celé hlavní síti 

TEN-T. Členské státy v případě nutnosti spolupracují se sousedními 

členskými státy s cílem zajistit přiměřené pokrytí hlavní sítě TEN-T. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 6, 

odstavec 2 

Členské státy zajistí prostřednictvím svých vnitrostátních rámců 

politiky, aby byl do 31. prosince 2030 vybudován přiměřený počet LNG 

plnicích stanic ve vnitrozemských přístavech s cílem umožnit provoz 

plavidel pro vnitrozemskou plavbu či námořních lodí na LNG po celé 

hlavní síti TEN-T. Členské státy v případě nutnosti spolupracují se 

sousedními členskými státy s cílem zajistit přiměřené pokrytí hlavní sítě 

TEN-T. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT 1 

Článek 6, 

odstavec 3 

Členské státy ve svých vnitrostátních rámcích politiky určí námořní a 

vnitrozemské přístavy, které mají poskytovat přístup k LNG plnicím 

stanicím uvedeným v odstavcích 1 a 2; přitom zváží skutečné potřeby 

trhu. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 6, 

odstavec 4 

Členské státy zajistí prostřednictvím svých vnitrostátních rámců 

politiky, aby byl do 31. prosince 2025 vybudován přiměřený počet 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT 1 
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veřejně přístupných LNG plnicích stanic, a to alespoň ve stávající hlavní 

síti TEN-T, s cílem umožnit provoz těžkých nákladních motorových 

vozidel na LNG v celé Unii, je-li po tom poptávka, ledaže náklady 

neodpovídají přínosům, včetně přínosů pro životní prostředí. 

Článek 6, 

odstavec 5 

Komise posoudí uplatňování požadavku uvedeného v odstavci 4 a do 31. 

prosince 2027 podle potřeby předloží návrh na změnu této směrnice, v 

němž zohlední trh s těžkými nákladními motorovými vozidly na LNG, s 

cílem zajistit, aby byl v každém členském státě vybudován přiměřený 

počet veřejně přístupných LNG plnicích stanic. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 6, 

odstavec 6 

Členské státy zajistí, aby byla na jejich území dostupná náležitá 

distribuční soustava LNG, včetně nakládacích zařízení pro cisternová 

vozidla na převoz LNG, pro dodávky plnicím stanicím uvedeným v 

odstavcích 1, 2 a 4. Odchylně od výše uvedeného mohou sousedící 

členské státy v rámci svých vnitrostátních rámců politiky pro účely 

plnění tohoto požadavku sdílet své zdroje. Na dohody o sdílení zdrojů se 

vztahují povinnosti podávání zpráv členských států podle této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT 1 

Článek 6, 

odstavec 7 

Členské státy zajistí prostřednictvím svých vnitrostátních rámců 

politiky, aby byl do 31. prosince 2020 vybudován přiměřený počet 

veřejně přístupných CNG plnicích stanic, s cílem umožnit, v souladu s 

čl. 3 odst. 1 šestou odrážkou, provoz motorových vozidel na CNG v 

městských a příměstských aglomeracích a v jiných hustě obydlených 

oblastech a případně v sítích určených členskými státy. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT 1 

Článek 6, 

odstavec 8 

Členské státy zajistí prostřednictvím svých vnitrostátních rámců 

politiky, aby byl do 31. prosince 2025 vybudován přiměřený počet 

veřejně přístupných CNG plnicích stanic, a to alespoň podél stávající 

hlavní sítě TEN-T, s cílem umožnit provoz motorových vozidel na CNG 

v celé Unii. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT 1 

Článek 6, 

odstavec 9 

Členské státy zajistí, aby CNG plnicí stanice pro motorová vozidla 

zavedené nebo obnovené od 18. listopadu 2017 splňovaly technické 

specifikace stanovené v bodě 3.4 přílohy II. 

311/2006  

152/2017 

§5 odst. 1 

vč. pozn. 

pod čarou 5) 

a 6) 

(1) Prodej nebo prodej a výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny, je 

povolen z čerpací stanice, která splňuje požadavky stanovené zvláštními 

právními předpisy5) a českou technickou normou upravující požadavky 

na umístění čerpacích stanic a hygienické, technické a technologické 

požadavky pro projektování nových a stavebních změn stávajících 

čerpacích stanic6) a je užívána na základě rozhodnutí nebo opatření 

vyžadovaného stavebním zákonem. 

 
5) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a vyhláška č. 

415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o 

PT  
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provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve 

znění pozdějších předpisů. 
6) ČSN 73 6060. 

Článek 6, 

odstavec 10 a 11 

10. Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 1025/2012, sleduje Unie vývoj u 

příslušných evropských či mezinárodních normalizačních organizací 

ohledně norem, včetně podrobných technických specifikací, pro: 

 a) LNG plnicí stanice pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu; 

 b) LNG a CNG plnicí stanice pro motorová vozidla. 

 

11. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 8 za účelem: 

 a) doplnění tohoto článku a bodů 3.1, 3.2 a 3.4 přílohy II s cílem 

požadovat soulad infrastruktury, která má být zavedena nebo obnovena, 

s technickými specifikacemi obsaženými v normách, které mají být 

vypracovány podle odst. 10 písm. a) a b) tohoto článku, v případech, 

kdy příslušné evropské normalizační organizace doporučily pouze jedno 

technické řešení s technickými specifikacemi, jak je uvedeno v příslušné 

evropské normě, v souladu s případnými příslušnými mezinárodními 

normami; 

 b) aktualizace odkazů na normy uvedené v technických specifikacích 

stanovených v bodě 3 přílohy II, jsou-li tyto normy nahrazeny svými 

novými zněními přijatými příslušnými evropskými nebo mezinárodními 

normalizačními organizacemi. 

 

Je obzvláště důležité, aby Komise postupovala obvyklým způsobem a 

před přijetím aktů v přenesené pravomoci vedla konzultace s odborníky, 

včetně odborníků členských států. 

 

V těchto aktech v přenesené pravomoci se stanoví přechodná období v 

délce nejméně 24 měsíců před tím, než se technické specifikace v nich 

obsažené nebo jejich změny stanou pro infrastrukturu, která má být 

zavedena či obnovena, závaznými. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 7, 

odstavec 1 a 2 
Informace pro uživatele 

 

1. Aniž je dotčena směrnice 2009/30/ES, zajistí členské státy, aby byly 

poskytovány relevantní, soudržné a jasné informace, pokud jde o 

motorová vozidla, do kterých je možné pravidelně čerpat jednotlivá 

paliva uvedená na trh nebo která je možné pravidelně dobíjet na 

dobíjecích stanicích. Tyto informace se zpřístupní v příručkách pro 

motorová vozidla, na plnicích a dobíjecích stanicích, na motorových 

vozidlech a u prodejců motorových vozidel na jejich území. Tento 

požadavek se vztahuje na všechna motorová vozidla, jakož i příručky 

pro ně, uvedená na trh po 18. listopadu 2016. 

56/2001 

63/2017 

§ 28 odst. 1 

písm. t) 

Každý výrobce, který je držitelem osvědčení o schválení typu, je 

povinen 

(…) 

t) umístit na víčko palivové nádrže nově vyrobeného silničního 

motorového vozidla nebo v jeho těsné blízkosti údaje o pohonných 

hmotách včetně alternativního paliva, které se využívá k pohonu 

vozidla, a uvést tyto údaje v návodu k obsluze vozidla a dále zajistit, aby 

tyto údaje byly na prodejním místě viditelně umístěny v blízkosti 

vozidla. 

PT  
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2. Poskytování informací podle odstavce 1 vychází z ustanovení o 

označování ohledně slučitelnosti paliv podle norem evropských 

normalizačních organizací stanovujících technické specifikace paliv. 

Odkazují-li takové normy ke grafickému vyjádření, včetně systému 

barevného kódování, musí být grafické vyjádření jednoduché a snadno 

srozumitelné a být umístěno jasně viditelným způsobem: 

 a) na příslušných čerpadlech a jejich výdejních pistolích na všech 

plnicích stanicích ode dne uvedení paliv na trh; 

 b) na všech víčkách palivových nádrží u doporučených motorových 

vozidel slučitelných s tímto palivem nebo v jejich těsné blízkosti a v 

příručkách pro motorová vozidla, jsou-li tato motorová vozidla uvedena 

na trh po 18. listopadu 2016. 

  56/2001 

63/2017 

239/2013 

§ 28 odst. 4 Akreditovaný zástupce, který uvádí na trh silniční vozidla, jejich 

systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jejichž typ 

je schválen příslušným orgánem jiného členského státu, je povinen pro 

tato silniční vozidla, jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné 

technické celky plnit povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. f), j), k), l), 

m), n), p), q), r), s) a t). Výzvu podle odstavce 1 písm. f) je ministerstvo 

oprávněno vůči akreditovanému zástupci učinit pouze, pokud má 

důvodné podezření, že silniční vozidlo, jeho systém, konstrukční část 

nebo samostatný technický celek mohou ohrozit bezpečnost silničního 

provozu, život nebo zdraví člověka nebo životní prostředí; důvody pro 

takové podezření musí být ve výzvě uvedeny. 

  

  56/2001 

63/2017  

§ 28 odst. 6 

věta první 

Obsahuje-li evropská norma nebo jiný technický předpis přijatý  

některou z evropských normalizačních organizací nebo právní předpis 

Evropské unie požadavky na obsah a způsob zobrazování údajů o 

pohonných hmotách včetně alternativního paliva, musí údaje podle 

odstavce 1 písm. t) odpovídat těmto požadavkům.  

 

  

  56/2001 

63/2017 

§29 odst. 3 Pro umisťování a uvádění údajů o pohonných hmotách včetně 

alternativního paliva, které se využívá k pohonu jednotlivě vyrobeného 

silničního motorového vozidla, se § 28 odst. 1 písm. t) a § 28 odst. 6 

použijí obdobně. 

  

  311/2006 

152/2017 

§5 odst. 7 

písm. a) 

(7) Provozovatel čerpací stanice je povinen 

 a) zajistit označení výdejních stojanů pohonných hmot názvem 

prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot, který je v souladu s 

příslušnou českou technickou normou, jež stanovuje složení a jakost 

pohonné hmoty, číslem české technické normy a grafickým označením, 

pokud na něj česká technická norma odkazuje, 

 

  

  311/2006 

152/2017 

§5 odst. 7 

písm. b) bod 

(7) Provozovatel čerpací stanice je povinen 

……. 
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5 b) zpřístupnit na čerpací stanici informace 

…….. 

5. o kompatibilitě prodávaných nebo vydávaných pohonných 

hmot s vozidlem nebo zvláštním vozidlem, 

Článek 7 

odstavec 3 

Při uvádění cen paliv na plnicích stanicích se ve vhodných případech, 

zejména u zemního plynu a vodíku, pro informaci zobrazí porovnání 

jednotkových cen. Zobrazení těchto informací nesmí uživatele uvádět v 

omyl ani vést k nejasnostem. 

 

S cílem zvýšit informovanost spotřebitelů a zajistit transparentnost cen 

paliv způsobem jednotným v celé Unii je Komise oprávněna přijmout 

prostřednictvím prováděcích aktů společnou metodiku srovnávání 

jednotkových cen alternativních paliv. 

311/2006 

152/2017 

§5 odst. 7 

písm. b) bod 

4 

(7) Provozovatel čerpací stanice je povinen 

……. 

b) zpřístupnit na čerpací stanici informace 

…….. 

4. o ceně prodávaného stlačeného nebo zkapalněného zemního 

plynu nebo vodíku porovnané s cenou motorového benzinu nebo 

motorové nafty; způsob porovnání cen stanoví prováděcí právní předpis, 

PT  

Článek 7, 

odstavec 4 

Pokud normy evropských normalizačních organizací stanovící technické 

specifikace paliva neobsahují ustanovení o označování pro účely 

souladu s dotčenými normami nebo pokud ustanovení o označování 

neodkazují ke grafickému vyjádření, včetně systému barevného 

kódování, nebo pokud ustanovení o označování nejsou vhodná pro 

dosažení cílů této směrnice, může Komise pro účely jednotného 

provádění odstavců 1 a 2 pověřit evropské normalizační organizace 

vypracováním specifikací označování slučitelnosti nebo přijmout 

prováděcí akty stanovující grafické vyjádření slučitelnosti, včetně 

systému barevného kódování, pro paliva uvedená na trh Unie, která dle 

posouzení Komise dosahují úrovně 1 % celkového objemu prodejů ve 

více než v jednom členském státě. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 7, 

odstavec 5 

Jsou-li aktualizována ustanovení o označování v příslušných normách 

evropských normalizačních organizací, jsou-li přijaty prováděcí akty 

týkající se označování nebo jsou-li podle potřeby vypracovány nové 

normy evropských normalizačních organizací pro alternativní paliva, 

vztahují se odpovídající požadavky na označování na všechny plnicí a 

dobíjecí stanice a na motorová vozidla registrovaná na území členských 

států 24 měsíců po jejich aktualizaci nebo přijetí. 

56/2001 

63/2017  

§ 28 odst. 6 

věta druhá 

Dojde-li ke změně požadavků na obsah a způsob zobrazování údajů o 

pohonných hmotách včetně alternativního paliva podle věty první, musí 

údaje podle odstavce 1 písm. t) odpovídat těmto změněným požadavkům 

do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti změn. 

PT  

Článek 7, 

odstavec 6 

Prováděcí akty uvedené v tomto článku se přijímají přezkumným 

postupem podle čl. 9 odst. 2. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 7, 

odstavec 7 

Členské státy zajistí, aby případné údaje o zeměpisném umístění veřejně 

přístupných plnicích a dobíjecích stanic pro alternativní paliva, na něž se 

vztahuje tato směrnice, byly přístupné všem uživatelům na otevřeném a 

nediskriminačním základě. U dobíjecích stanic mohou tyto údaje 

zahrnovat data o dostupnosti v reálném čase a historická data o dobíjení 

i data o dobíjení v reálném čase. 

311/2006 

152/2017 

91/2011 

§6 odst. 1 (1) Ministerstvo vede evidenci čerpacích a dobíjecích stanic. Evidence 

čerpacích a dobíjecích stanic je vedena v elektronické podobě. 

Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam 

veřejně přístupných čerpacích a veřejně přístupných dobíjecích stanic, 

který obsahuje údaje uvedené v odstavci 2 písm. c) a e) až g). Ostatní 

údaje z evidence čerpacích a dobíjecích stanic jsou neveřejné. 

 

PT  

  311/2006 

152/2017 

§6 odst. 2 (2) Do evidence čerpacích a dobíjecích stanic se zapisují 

  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBTHG6HVM)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               VII.E- LRV_srovnávací tabulka_32014L0094_200211      str. 17 z 

26   

Celex: 32014L0094 Lhůta pro implementaci 18.11.2016 Úřední věstník                     L 307 2014 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Ing. Marta Filipová 11.02.2020 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní 

paliva 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavel Šenych 11.02.2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

227/2009 a) údaje o vlastníku čerpací nebo dobíjecí stanice a údaje o 

provozovateli čerpací nebo dobíjecí stanice, není-li zároveň jejím 

vlastníkem, a to 

 

1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a 

identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také 

umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji 

zřizuje, 

 

2. u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě též obchodní 

firma, datum narození, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

adresa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční 

osoby také adresa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt 

povolen, adresa hlášeného pobytu na území České republiky nebo 

umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji 

zřizuje, 

  

b) typ nebo stručný popis čerpací nebo dobíjecí stanice, 

  

c) adresa čerpací nebo dobíjecí stanice nebo, v případě, že to není 

možné, jiné údaje určující polohu čerpací nebo dobíjecí stanice, 

 

d) údaj, zda je čerpací nebo dobíjecí stanice veřejně přístupná nebo 

nikoliv, 

 

e) název pohonných hmot podle § 5 odst. 7 písm. a) prodávaných na 

čerpací stanici, 

 

f) počet dobíjecích bodů na dobíjecí stanici, 

  

g) datum uvedení čerpací nebo dobíjecí stanice do provozu a datum 

ukončení provozu čerpací nebo dobíjecí stanice. 

Článek 8 Výkon přenesené pravomoci 

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za 

podmínek stanovených v tomto článku. 

 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 4, 

5 a 6 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 17. listopadu 2014. 

Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Poznámka 

 

nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. 

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článcích 4, 5 a 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomocí v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci. 

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 

současně Evropskému parlamentu a Radě. 

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 4, 5 a 6 vstoupí v 

platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce. 

Článek 9 Postup ve výboru 

 

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu 

nařízení (EU) č. 182/2011. 

 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 

182/2011. Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný 

prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec 

nařízení (EU) č. 182/2011. 

 

3. Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, 

ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání 

stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá 

většina členů výboru. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 10, 

odstavec 1 
Zprávy a přezkum 

 

Každý členský stát předloží Komisi zprávu o provádění vnitrostátního 

rámce politiky do 18. listopadu 2019 a každé tři následující roky. Tyto 

zprávy obsahují informace uvedené v příloze I a případně obsahují 

příslušné zdůvodnění úrovně dosažení vnitrostátních obecných a 

specifických cílů uvedených v čl. 3 odst. 1. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 10, 

odstavec 2 až 6 

2. Do 18. listopadu 2017 předloží Komise Evropskému parlamentu a 

Radě zprávu o posouzení vnitrostátních rámců politiky a jejich 

soudržnosti na úrovni Unie, včetně posouzení úrovně dosažení 

vnitrostátních obecných a specifických cílů uvedených v čl. 3 odst. 1. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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3. Komise předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 

uplatňování této směrnice každé tři roky počínaje 18. listopadem 2020. 

 

Zpráva Komise obsahuje: 

 - posouzení opatření přijatých členskými státy, 

 - posouzení účinků této směrnice na vývoj trhu, pokud jde o 

infrastrukturu pro alternativní paliva, a jejího přispění k trhu s 

alternativními palivy pro dopravu, jakož i jejího dopadu na hospodářství 

a životní prostředí, 

 - informace o technickém pokroku a vývoji trhu, pokud jde o 

alternativní paliva v odvětví dopravy a příslušnou infrastrukturu, na něž 

se vztahuje tato směrnice, a veškerá další alternativní paliva. 

 

Komise může uvést příklady osvědčených postupů a učinit odpovídající 

doporučení. 

 

Zpráva Komise rovněž posoudí požadavky a lhůty stanovené v této 

směrnici, pokud jde o vytvoření infrastruktury a provádění specifikací, s 

ohledem na technický, hospodářský a tržní vývoj příslušných 

alternativních paliv, a podle potřeby se k ní připojí legislativní návrh. 

 

4. Komise přijme pokyny týkající se podávání zpráv ze strany členských 

států o prvcích uvedených v příloze I. 

 

5. Komise do 31. prosince 2020 přezkoumá provádění této směrnice a 

podle potřeby předloží návrh na její změnu stanovením nových 

společných technických specifikací pro infrastrukturu pro alternativní 

paliva v oblasti působnosti této směrnice. 

 

6. Komise do 31. prosince 2018 přijme, považuje-li to za vhodné, akční 

plán pro provádění strategie stanovené ve sdělení nazvaném "Čisté 

zdroje energie pro dopravu: Evropská strategie pro alternativní paliva" s 

cílem dosáhnout nejširšího možného využití alternativních paliv pro 

dopravu při zajištění technologické neutrality a podpořit udržitelnou 

elektromobilitu v celé Unii. Za tímto účelem může rovněž zohlednit 

potřeby a vývoj jednotlivých trhů v členských státech. 

Článek 11, 

odstavec 1 
Provedení 

 

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro 

dosažení souladu s touto směrnicí do 18. listopadu 2016. Jejich znění 

sdělí neprodleně Komisi. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Článek 11, Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 311/2006 §1 odst. 1 (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a PT  
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odstavec 2 směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

152/2017 vč. pozn. 

pod čarou č. 

1) 

upravuje  

 

……….. 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 

2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. 

 

  

 

  268/2009 

323/2017 

 

 

 

 

 

133/2010 

152/2017 

§ 48a 

 

 

 

 

 

 

§1 odst. 1 

„§ 48a Technické specifikace pro dobíjecí stanice a čerpací stanice 

pohonných hmot31) 

 

31) Čl. 4 odst. 4 a čl. 5 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro 

alternativní paliva. 

 

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a 

upravuje  

…1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. 

října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. 

  

Článek 11, 

odstavec 3 

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Příloha I Zpráva 

 

Zpráva obsahuje popis opatření přijatých v členském státě na podporu 

vytvoření infrastruktury pro alternativní paliva. Zpráva obsahuje alespoň 

tyto prvky. 

 

 

1. Právní opatření  

 

Informace o právních opatřeních, která mohou sestávat z právních 

předpisů a správních opatření na podporu vytvoření infrastruktury pro 

alternativní paliva, mezi něž patří stavební povolení, povolení na 

parkovací místa, certifikace environmentálního profilu podniků a 

koncese na plnicí stanice. 

 

 

2. Politická opatření na podporu provádění vnitrostátního rámce politiky  

 

Informace o těchto opatřeních zahrnují následující prvky: 

 - přímé pobídky k nákupu dopravních prostředků využívajících 

alternativní paliva nebo k budování infrastruktury, 

 - dostupnost daňových pobídek na podporu dopravních prostředků 

využívajících alternativní paliva a příslušné infrastruktury, 

 - využívání veřejných zakázek k podpoře alternativních paliv, včetně 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  
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Poznámka 

 

společného zadávání zakázek, 

 - nefinanční pobídky na straně poptávky, například přednostní přístup 

do oblastí s omezeným přístupem, předpisy o parkování a vyhrazené 

dopravní pruhy, 

 - posouzení potřeby plnicích stanic s palivem z obnovitelných zdrojů 

pro letecké turbínové motory na letištích náležejících k hlavní síti TEN-

T, 

 - technické a správní postupy a právní předpisy týkající se povolení 

dodávek alternativních paliv s cílem usnadnit povolovací postup. 

 

 

3. Podpora zavádění a výroby  

 

Veřejné finanční prostředky každoročně přidělené na zavádění 

infrastruktury pro alternativní paliva, rozlišené podle druhu 

alternativního paliva a dopravy (silniční, železniční, vodní a letecká). 

 

Veřejné finanční prostředky každoročně přidělené na podporu výrobních 

závodů pro technologie alternativních paliv, rozlišené podle druhu 

alternativního paliva a dopravy. 

 

Posouzení jakýchkoliv zvláštních potřeb během počáteční fáze zavádění 

infrastruktur pro alternativní paliva. 

 

 

4. Výzkum, technologický vývoj a demonstrace  

 

Veřejné finanční prostředky každoročně přidělené na podporu výzkumu, 

technologického vývoje a demonstrací alternativních paliv, rozlišené 

podle druhu paliva a dopravy. 

 

 

5. Obecné a specifické cíle  

 

 - Odhad počtu vozidel na alternativní paliva předpokládaný do roku 

2020, 2025 a 2030, 

 

 - úroveň dosažení vnitrostátních specifických cílů pro zavádění 

alternativních paliv u různých druhů dopravy (silniční, železniční, vodní 

a letecká), 

 

 - úroveň dosažení vnitrostátních obecných cílů pro každý rok při 

zavádění infrastruktury pro alternativní paliva u různých druhů dopravy, 
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Poznámka 

 

 

 - informace o použité metodice pro zohlednění účinnosti dobíjení na 

vysoce výkonných dobíjecích stanicích. 

 

 

6. Rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva  

 

Změny v nabídce (další kapacita infrastruktury) a poptávce (skutečně 

využívaná kapacita). 

Příloha II, odst. 1 Technické specifikace 

 

1. Technické specifikace pro dobíjecí stanice  

 

 1.1 Běžné dobíjecí stanice pro motorová vozidla 

 

Běžné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická vozidla musí být 

pro účely interoperability vybaveny alespoň zásuvkami nebo 

vozidlovými zásuvkovými přípojkami typu 2, jak je popsáno v normě 

EN 62196-2. Při zachování kompatibility s typem 2 mohou být tyto 

zásuvky vybaveny prvky, jako jsou mechanické záklopky. 

 

 1.2 Vysoce výkonné dobíjecí stanice pro motorová vozidla 

 

Vysoce výkonné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická 

vozidla musí být pro účely interoperability vybaveny alespoň 

zásuvkovými přípojkami typu 2, jak je popsáno v normě EN 62196-2. 

 

Vysoce výkonné dobíjecí stanice na stejnosměrný proud pro elektrická 

vozidla musí být pro účely interoperability vybaveny alespoň 

zásuvkovými přípojkami kombinovaného nabíjecího systému typu 

Combo 2, jak je popsáno v normě EN 62196-3. 

 

 1.3 Bezdrátové dobíjecí stanice pro motorová vozidla 

 

 1.4 Výměna baterií pro motorová vozidla 

 

 1.5 Dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L 

 

 1.6 Dobíjecí stanice pro elektrické autobusy 

 

 1.7 Dodávka elektřiny z pevniny pro námořní lodě 

 

Dodávka elektřiny z pevniny pro námořní lodě, včetně návrhu, instalace 

311/2006 

152/2017 

§6q odst. 2) 

vč. pozn. 

pod čarou  

16) a 17) 

(2) Provozovatel běžné dobíjecí stanice je povinen zajistit, aby jím 

provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční 

jednotky, splňovala požadavky stanovené zvláštním právním předpisem 

upravujícím technické požadavky na stavby16) a českou technickou 

normou upravující technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel 

vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a 

zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud17). V 

případě běžných dobíjecích stanic, které byly uvedeny do provozu nebo 

obnoveny před 18. listopadem 2017, se věta první nepoužije. 
16) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 

znění pozdějších předpisů. 
17) ČSN EN 62196-2. 

PT  
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Poznámka 

 

a zkoušení systémů, musí splňovat technické specifikace normy 

IEC/ISO/IEEE 80005-1. 

 

 1.8 Dodávka elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby 

  311/2006 

152/2017 

§6q odst. 3) 

vč. pozn. 

pod čarou 

16) a 18) 

3) Provozovatel vysoce výkonné dobíjecí stanice je povinen zajistit, aby 

jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční 

jednotky, splňovala požadavky stanovené zvláštním právním předpisem 

upravujícím technické požadavky na stavby16) a českými technickými 

normami upravujícími technické požadavky na nabíjení elektrických 

vozidel vodivým připojením a požadavky na rozměrovou kompatibilitu 

a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud a 

požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová 

zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý nebo 

stejnosměrný proud18). V případě vysoce výkonných dobíjecích stanic, 

které byly uvedeny do provozu nebo obnoveny před 18. listopadem 

2017, se věta první nepoužije. 
16) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 

znění pozdějších předpisů. 
18) ČSN EN 62196-2 a ČSN EN 62196-3. 

  

  268/2009 

323/2017 

§ 48a odst. 1 (1) Běžné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická vozidla musí 

být vybaveny alespoň zásuvkami nebo vozidlovými zásuvkovými 

přípojkami s jedním kolíkem a dvěma dutinkami v souladu s normovými 

hodnotami32). 

 
32) ČSN EN 62196-2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a 

vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením 

– Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro 

přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud. 

  

  268/2009 

323/2017 

§ 48a odst. 2 (2) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická 

vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami s jedním 

kolíkem a dvěma dutinkami v souladu s normovými hodnotami32). 

 
32) ČSN EN 62196-2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a 

vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením 

– Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro 

přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud. 

  

  268/2009 

323/2017 

§ 48a odst. 3 (3) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na stejnosměrný proud pro 

elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami 

kombinovaného nabíjecího systému typu Combo 2 v souladu 

s normovými hodnotami33). 

 
33) ČSN EN 62196-3 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a 

vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením 
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– Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro 

vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný 

a střídavý/stejnosměrný  proud. 

Příloha II, odst. 

2, bod 2.1  

2. Technické specifikace pro vodíkové plnicí stanice pro motorová 

vozidla  

 

 2.1 Venkovní vodíkové plnicí stanice vydávající plynný vodík 

používaný jako palivo v motorových vozidlech musí splňovat technické 

specifikace normy ISO/TS 20100 pro dodávky plynného vodíku jako 

paliva. 

268/2009  

323/2017 

§ 48a odst. 4 (4) Vodíkové čerpací stanice vydávající plynný vodík používaný jako 

palivo v motorových vozidlech musí splňovat technické specifikace 

v souladu s normovými hodnotami34) pro dodávky plynného vodíku jako 

paliva.  

 
34) ČSN P ISO/TS 19880-1 Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 1: 

Obecné požadavky. 

PT   

Příloha II, odst. 

2, bod 2.2  

2.2 Čistota vodíku vydávaného vodíkovými plnicími stanicemi musí 

splňovat technické specifikace uvedené v normě ISO 14687-2. 

 

133/2010 

153/2017 

§3 odst. 1) 

písm. j) 

(1) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li 

……. 

j) vodík pro přímé použití ČSN ISO 14687 - 1 (65 6520) nebo vodík pro 

palivové články s proton výměnnou membránou ČSN ISO 14687 - 2, 

PT  

Příloha II, odst. 

2, bod 2.3  

2.3 Vodíkové plnicí stanice musí používat algoritmy plnění paliva a 

vybavení, které splňují příslušné specifikace normy ISO/TS 20100 pro 

dodávky plynného vodíku jako paliva. 

268/2009  

323/2017 

§ 48a odst. 5 (5) Vodíkové čerpací stanice vydávající plynný vodík používaný jako 

palivo v motorových vozidlech musí používat algoritmy plnění paliva a 

vybavení, které splňují příslušné specifikace v souladu s normovými 

hodnotami34) pro dodávky plynného vodíku jako paliva. 

 
34) ČSN P ISO/TS 19880-1 Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 1: 

Obecné požadavky. 

PT  

Příloha II, odst. 

2, bod 2.4 

2.4 Přípojky pro motorová vozidla pro účely plnění plynného vodíku 

musí splňovat normu ISO 17268 pro propojovací zařízení pro plnění 

plynného vodíku do motorových vozidel. 

268/2009 

323/2017 

§ 48a odst. 6 (6) Přípojky pro motorová vozidla pro účely čerpání plynného vodíku 

musí splňovat technické specifikace v souladu s normovými 

hodnotami35) pro propojovací zařízení pro čerpání plynného vodíku do 

motorových vozidel. 

 
35) ČSN ISO 17268 Plynný vodík – Plnicí rozhraní pozemních vozidel. 

PT  

Příloha II, odst. 

3, bod 3.1 

3. Technické specifikace pro plnicí stanice se zemním plynem  

 

 3.1 Technické specifikace pro LNG plnicí stanice pro plavidla 

vnitrozemské plavby nebo námořní lodě 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Příloha II, odst. 

3, bod 3.2 

3.2 Technické specifikace pro LNG plnicí stanice pro motorová vozidla 

 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Příloha II, odst. 

3, bod 3.3 

3.3 Technické specifikace pro přípojky a nádoby pro CNG 

 

Přípojky a nádoby pro CNG musí splňovat požadavky předpisu EHK 

OSN č. 110 (odkazujícího na ISO 14469 části I a II). 

341/2014 § 10 Mezinárodní technické požadavky pro systémy, konstrukční části a 

samostatné technické celky jsou uvedeny v rozhodnutích přijatých na 

základě mezinárodní smlouvy. Tato rozhodnutí jsou uvedena v příloze č. 

5 k této vyhlášce. 

PT  

  341/2014 

235/2017 

Příloha č. 5 

položka č. 

110 

Jednotná ustanovení pro schvalování typu I. zvláštních součástí 

motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají 

stlačený zemní plyn (CNG); II. vozidel s ohledem na zástavbu 

zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního 

plynu (CNG) k jejich pohonu 
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Poznámka 

 

Příloha II, odst. 

3, bod 3.4 

3.4 Technické specifikace pro CNG plnicí stanice pro motorová vozidla 311/2006 

152/2017 

§5 odst. 1 

vč. pozn. 

pod čarou 5) 

a 6) 

(1) Prodej nebo prodej a výdej pohonných hmot, s výjimkou elektřiny, je 

povolen z čerpací stanice, která splňuje požadavky stanovené zvláštními 

právními předpisy5) a českou technickou normou upravující požadavky 

na umístění čerpacích stanic a hygienické, technické a technologické 

požadavky pro projektování nových a stavebních změn stávajících 

čerpacích stanic6) a je užívána na základě rozhodnutí nebo opatření 

vyžadovaného stavebním zákonem. 

 
5) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a vyhláška č. 

415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o 

provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 
6) ČSN 73 6060. 
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Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  458/2000 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

ve znění zákonů č. 151/2002 Sb., č. 262/2002 Sb., č. 278/2003 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 670/2004 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 

158/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 155/2010 Sb., č. 211/2011 Sb., č. 299/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 165/2012 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 90/2014 

Sb., č. 250/2014 Sb., č. 104/2015 Sb., č. 131/2015 Sb., č. 152/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb. 

1. ledna 2001 

2.  56/2001 Zákon 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. 

ve znění zákonů č. 478/2001 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 193/2003 Sb., č. 103/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 411/2005 Sb., č. 226/2006 Sb., č. 

311/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 170/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 137/2008 Sb., č. 383/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 297/2009 Sb., č. 347/2009 Sb. , č. 30/2011 Sb., č. 152/2011 

Sb., č. 341/2011 Sb., č. 457/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 169/2013 Sb., č. 239/2013 Sb., č. 243/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 63/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb. 

1. července 2001 

3.  670/2004 Zákon č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

30. prosince 2004 

4.  311/2006 Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) 

ve znění zákonů č. 575/2006 Sb., č. 107/2007 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 91/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 234/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 130/2014 Sb., 

zákonů č. 157/2015 Sb. a č. 152/2017 Sb. 

1. září 2006 

5.  575/2006 Zákon č. 575/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. ledna 2007 
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6.  158/2009 Zákon č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů 

4. července 2009 

7.  227/2009 Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 1. července 2010 

8.  268/2009 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 26. srpna 2009 

9.  133/2010 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 vyhlášek č. 278/2011 Sb. a č. 153/2017 Sb. 

1. června 2010 

10.  91/2011 Zákon č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon 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 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění 

pozdějších předpisů 

21. dubna 2011 

11.  211/2011 Zákon č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

18. srpna 2011 

12.  165/2012 Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 1. ledna 2013 

13.  239/2013 Zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon 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., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

1. ledna 2015 

14.  341/2014 Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb. 1. ledna 2015 

15.  131/2015 Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

1. ledna 2016 

16.  63/2017 Zákon č. 63/2017 Sb., kterým se mění zákon 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., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

1. června 2017 

17.  152/2017 Zákon č. 152/2017 Sb., kterým se mění zákon 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 další související zákony 

6. června 2017 

18.  153/2017 Vyhláška č. 153/2017 Sb., 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 vyhlášky č. 278/2011 Sb. 

6. června 2017 

19.  235/2017 Vyhláška č. 235/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích 

19. srpna 2017 

20.  323/2017 Vyhláška č. 323/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 19. října 2017 

 

 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 
vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 
účinnosti 

1.        

2.        

 

3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 

1 NAP Čistá mobilita 
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