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VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

„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“ 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 3.3.2020 
s termínem dodání stanovisek do 24. 3. 2020. Materiál byl rozeslán 43 připomínkovým místům. 

K návrhu byly vzneseny dále uvedené připomínky.  

Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující připomínka 

 
K úvodní větě – V úvodní větě chybí uvedení zákona, jehož ustanovení 
mají být vyhláškou provedena. Doporučujeme proto do úvodní věty na 
konec za slova „ §7 odst. 5“ doplnit slova „zákona o pohonných 
hmotách“.   
 

Vysvětleno 
 
Doplnění slova „zákona“ za slova „§ 7 odst. 5“ v úvodní větě 
vyhlášky by bylo nadbytečné. Je použita formulace, jaká byla 
použita u obou předchozích novel dané vyhlášky. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující připomínka 
 
K bodu 9 - § 2 písm. j) – Není zřejmé, co je myšleno jinými 
alternativními zdroji, ze kterých může být syntetické palivo vyrobeno. 
Pojem „alternativní zdroje“ český právní řád nezná. Doporučujeme 
proto vysvětlit, co je tímto pojmem myšleno a případně jej pro účely 
navrhované vyhlášky definovat. 
 

Akceptováno 
 
Termín „alternativní zdroje“ je nahrazen termínem „suroviny pro 
výrobu alternativních paliv“ v návaznosti na definici v zákonu  
č. 311/2006. „Alternativní palivo“ je definováno v § 2 (Vymezení 
pojmů) uvedeného zákona. 
Příslušné ustanovení vyhlášky bylo ve smyslu této připomínky  
a dalších souvisejících připomínek upraveno. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Stránka 2 (celkem 34) 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní 
rady vlády 

Doporučující připomínka 

 

Připomínka k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (dále 
ZZ RIA) 

1. Doporučujeme, aby byla v budoucnu u obdobných vyhlášek vždy 
zvážena možnost podání žádosti o výjimku z provedení RIA. 
Povaha navrhovaných změn je poměrně pevně daná prováděnými 
zákony, změny jsou technického a odborného charakteru  
a fakticky neexistuje variantní řešení. ZZ RIA je v tomto případě 
zbytná a v předložené podobě ryze formální.  

 

Akceptováno 
 
MPO při příští novelizaci této vyhlášky zváží možnost podání 
žádosti o výjimku z provedení RIA, pokud budou navrhované 
změny pouze technického charakteru. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní 
rady vlády 

Doporučující připomínka 

 

2. Pro zvýšení informační hodnoty zprávy doporučujeme doplnit 
počet (či alespoň kvalifikovaný odhad) podnikatelských subjektů, 
kterých se dotkne předávání údajů o množství elektřiny 
spotřebované pro dobíjení vozidel, počet uživatelů těchto stanic 
a  obecný kontext k užívání alternativních paliv v dopravě v rámci 
ČR.  

 

Akceptováno 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla ve smyslu 
připomínky doplněna. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Stránka 3 (celkem 34) 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní 
rady vlády 

Doporučující připomínka 
 
3. Doporučujeme doplnit, jaké konkrétní ukazatele budou sledovány 

pro zjištění účinku navržených změn. 

Akceptováno 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace byla ve smyslu 
připomínky doplněna. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

SČS – Unie 
nezávislých 
petrolejářů 

Zásadní připomínka 
 

Definice letního a zimního období 
Definice letního a zimního období pod tabulkami na str. 20 a 22 
se časově neshodují s těmi, které jsou použity v Příloze 1  
a Příloze 2. 

a) Pokud je příčinou to, že definice na str. 20 a 22 
nebyly omylem upraveny podle změn období 
v Přílohách (které odpovídají technickým 
normám), požadujeme opravit 

b) Pokud je příčinou to, že ve výkazech odesílaných 
do Bruselu je nutno dodržet evropskou definici 
období, přičemž ta česká se liší, doporučujeme 
zvolit pro označení období jiný název, použití 
shodného názvu jako v Přílohách 1 a 2 je matoucí. 
Stačí například „léto“ a „zima“. Pokud trváte na 
označení „letní a zimní období“, požadujeme 
připojit vysvětlení, že rozsah období je platný 
pouze pro uvedený výkaz a nijak nesouvisí 
s Přílohami 1 a 2. 

 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno 
 
Akceptování připomínky by bylo zcela nelogické – každá příloha 
vyhlášky tvoří samostatný formulář a vše co je uvedeno v jedné 
příloze se vztahuje pouze k té jedné konkrétní příloze. (Nelze 
v jedné příloze řešit text jiné přílohy) 
 
Příloha je vždy unikátní. 
 
Definice letního a zimního období může být a je dána pro každý 
dokument jinak. Zde uvedené definice letního a zimního období 
(Příloha 7 a Příloha 8) se mohou lišit od například Přílohy 1 a 2 
a tato skutečnost je ve smyslu výše uvedeného zcela zřejmá  
a nezpochybnitelná. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Stránka 4 (celkem 34) 

SČS – Unie 
nezávislých 
petrolejářů 

Zásadní připomínka 
 

Citace norem pro odběr vzorků 
V citaci norem, podle kterých dochází k odběrům kontrolních 
vzorků požadujeme vyměnit EN4257 za ČSN 656501. Jde o 
kontrolní odběry LPG, česká technická norma bude v platnosti 
velmi brzy a nahrazuje nyní uváděnou EN. 
 

Akceptováno 
 
Podle aktuálního plánu technické normalizace schváleného 
Českou agenturou pro standardizaci bude nová norma  
ČSN 65 6501 pro vzorkování LPG na čerpacích stanicích 
vydána v 05/2020. Aktuálně probíhá u ČSN 65 6501 závěrečné 
kolo připomínkového řízení. V tomto smyslu se jeví požadavek 
připomínkujícího jako zcela oprávněný. Do poznámky pod čarou 
č. 3 byla uvedena nová norma ČSN 65 6501 určená přímo pro 
čerpací stanice namísto stávající ČSN EN ISO 4257 určené pro 
obecné vzorkování LPG. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

SČS – Unie 
nezávislých 
petrolejářů 
 

Doporučující připomínka 
 

Zjednodušení přílohy 15 
V příloze 15 je pro identifikaci osoby, která hlášení podává, 
požadováno evidenční číslo čerpací stanice a dále adresa, 
GPS souřadnice, plná identifikace provozovny, provozovatele. 
Podle našeho názoru je pro identifikaci čerpačky dostatečné 
uvádět evidenční číslo, případně pro kontrolu ještě IČO 
provozovatele. 
Doporučujeme ale, aby součástí vzoru pro hlášení (tedy 
součástí Přílohy 15) byla výzva pro subjekt, který hlášení 
podává, že došlo-li v průběhu roku k nějakým změnám, které 
nebyly MPO řádně ohlášeny, žádáte o jejich uvedení. A pak 
může být přiložena kompletní tabulka položek, které jsou 
součástí povinné evidence na MPO 
Cílem návrhu je omezení opakovaného opisování informací, 
které jsou dávno ministerstvu známy. 
 

Vysvětleno 
Ve smyslu detailní konzultace s pracovníky MPO z Odboru 
strategie a mezinárodní spolupráce v energetice, Oddělení 
analýz a datové podpory koncepcí, je z pohledu evidence ČS  
a pohonných hmot na ní prodávaných a s tím spojené evidence 
podle § 6 zákona č. 311/2006 Sb. v aktuálním znění (zákon  
o pohonných hmotách) nutno pro identifikaci čerpací stanice 
zachovat identifikaci ČS dle současného návrhu vyhlášky, a to 
včetně GPS souřadnice (aktuálně přidáno do novely vyhlášky). 
Právě GPS souřadnice byly v minulosti při evidenci ČS jejich 
vlastníky a provozovateli často opomíjeny, ale v současnosti 
docházejí stále většího významu při identifikaci dané ČS  
a významně doplňují adresu ČS.  
Výzvu k uvedení změn údajů ohledně provozovatele ČS do 
dané tabulky doplnit nelze, tato tabulka je pouze pro hlášení 
údajů o prodaných pohonných hmotách v předchozím 
kalendářním roce podle § 4 odst. 1 zákona o pohonných 
hmotách (tabulka se vyhotovuje jednou ročně). Pro úplnost 
uvádíme, že každou změnu údajů zapisovaných do evidence 
čerpacích stanic je provozovatel ČP povinen hlásit podle § 6 
odst. 3 písm. b) zákona o pohonných hmotách MPO bez 
zbytečného odkladu. 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Stránka 5 (celkem 34) 

SČS – Unie 
nezávislých 
petrolejářů  

Doporučující připomínka 
 

Směšovací efekt 
Vyhláška zcela opomíjí dopad směšovacího efektu 
(problematika tlaku par u benzínu). §3, odst. 1 písm. a) 
vyhlášky říká, že pokud benzín splňuje ČSN 228 a ukazatele 
jakosti uvedené v příloze, kvalita paliva je v pořádku. EN 228 
vliv směšovacího efektu popisuje a připouští, Vyhláška 
133/2010 nikoli. Pak je vše otázkou výkladu – jak postupovat 
v případě, že konkrétní parametr je v jednom dokumentu nějak 
komentován a v druhém není. Má se postupovat podle toho 
dokumentu, který parametr komentuje nebo naopak podle 
dokumentu, který jej nepřipouští? Dosavadní – a dle našeho 
pohledu chybný – výklad ČOI je takový, že vliv směšovacího 
efektu připuštěn není a čerpací stanice jsou penalizovány za  
údajnou nekvalitu paliva, na kterou nemá vliv ani čerpačka, ani 
výrobce, ani distributor, ale fyzikální vlastnost hmoty a která 
ostatně podle technické normy ani nekvalitou není. 
Doporučujeme proto zahrnout informaci o vlivu a respektování 
směšovacího efektu do vyhlášky některou z těchto cest 

a) okomentování vlivu směšovacího efektu a 
vysvětlení, že se na něj bere zřetel v Důvodové 
zprávě 

b) poznámka pod tabulkou v Příloze 1, že tlak par 
může být ovlivněn směšovacím efektem a ten se 
v konkrétním vzorku zohlední podle EN 228 

c) nebo jiným způsobem, ze kterého bude zřejmé, že 
soulad hodnoty tlaku par s požadavkem EN228 
bude posuzován se zahrnutím vlivu směšovacího 
efektu 

 
 
 
 
 

 

 

Vysvětleno 
 
Podle národní přílohy ČSN EN 228 je uvedena formou 
poznámky možnost nárůstu tlaku par v důsledku  
tzv. „směšovacího efektu“, ke kterému může dojít při smísení 
dvou dodávek za podmínky různého obsahu ethanolu v každé  
z nich. Výrazné rozdíly mezi obsahem ethanolu v jednotlivých 
dodávkách jsou v praxi spíše ojedinělé, a proto je ojedinělý  
i výrazný vliv směšovacího efektu. Vliv směšovacího efektu je  
v ČSN EN 228 uveden jako upozornění na možnost, se kterou 
je nutno počítat pro zabezpečení požadované jakosti ve smyslu 
dodržení horní meze tlaku par, ne však jako podmínka, která 
upravuje horní mez tlaku par ve smyslu vyhlášky  
č. 133/2010 v aktuálním znění ani ve smyslu ČSN EN 228. 
Tento výklad je možno doložit i na základě konkrétních platných 
rozhodnutí České obchodní inspekce. Lze tedy konstatovat, že 
mezi navrhovanou novelou vyhlášky č. 133/2010 a ČSN EN 228 
není žádný rozpor. Pro lepší srozumitelnost a upozornění na 
možný vliv směšovacího efektu byla doplněna vysvětlující 
poznámka č. 6 k příloze č. 1 ve výše uvedeném smyslu. 
 

 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Stránka 6 (celkem 34) 

HK ČR 
 

Zásadní připomínka 

Připomínka k Čl. I, bod 5 návrhu 

Požadujeme znění bodu 5 návrhu upravit takto:  

„V § 2 písm. c) bodě 1 se slova „kódem kombinované nomenklatury 
2710 19 41“ nahrazují slovy „kódy kódem kombinované nomenklatury 
2710 19 43 a 2710 20 11“. 

Odůvodnění:  

S ohledem na znění ustanovení § 2 písm. c) bod 2 vyhlášky se 
domníváme, že zde v bodu 1 se jedná o plynové oleje bez přídavku 
metylesterů mastných kyselin, tudíž kód nomenklatury 2710 20 11 zde 
není na místě, protože ten je určen pro plynové oleje s přídavkem 
metylesterů mastných kyselin.  

 

 

Akceptováno 
 
Příslušné ustanovení vyhlášky bylo ve smyslu připomínky 
upraveno. 
 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 

HK ČR 
 

Zásadní připomínka 

Připomínka k  Čl. I bod 6 návrhu 

Požadujeme znění bodu 6 návrhu upravit takto:  

„V § 2 písm. c) bodě 2 se slova „kódem kombinované nomenklatury 
2710 19 41“ nahrazují slovy „kódy kódem kombinované nomenklatury 
2710 19 43 a 2710 20 11“. 

Odůvodnění:  

S ohledem na plné znění ustanovení § 2 písm. c) bod 2 vyhlášky se 
jedná o plynové oleje s přídavkem metylesterů mastných kyselin, tudíž 
kód nomenklatury 2710 19 43 zde není na místě, protože ten je určen 
pro plynové oleje bez přídavku metylesterů mastných kyselin.  

 
 
 
 
 

Akceptováno 
 
 
Příslušné ustanovení vyhlášky bylo ve smyslu připomínky 
upraveno. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Stránka 7 (celkem 34) 

HK ČR 
 

Zásadní připomínka 

Připomínka k  Čl. I bod 9 návrhu 

Požadujeme doplnit nově vkládaný text § 2 písmeno j) takto: 

„j) syntetickým palivem uhlovodíkové palivo používané v dopravě 
vyrobené chemicko-technologickými postupy z biomasy nebo z jiných 
alternativních zdrojů, zejména parafinická motorová nafta vyrobená 
syntézou nebo hydrogenací určená k pohonu spalovacích vznětových 
motorů včetně parafinické motorové nafty vyrobené na bázi 
hydrogenovaných rostlinných olejů nebo živočišných tuků (HVO),“. 

Odůvodnění:  

Uvedení výčtem pouze hydrogenovaných rostlinných olejů 
v souvislosti se zkratkou HVO je zavádějící (byť tato zkratka byla 
z těchto slov nepřesně vytvořena) a v praxi toto zjednodušení činí 
výkladové problémy. Podle normy ČSN EN 15940, na kterou v jiné 
části textu vyhláška v této souvislosti odkazuje, může být parafinická 
motorová nafta pod označením HVO vyráběna nejen z rostlinných 
olejů, ale i z živočišných tuků.  

Akceptováno jinak 
 
Pro označení procesů hydrogenační přeměny rostlinných olejů 
na uhlovodíky se používají různé termíny. Pro finální 
uhlovodíkové produkty hydrogenace rostlinných olejů se 
v anglické literatuře ustálila zkratka HVO, která je odvozena od 
dvou termínů představujících synonyma (hydrotreated 
vegetable oil, hydrogenated vegetable oil). Jako HVO se často 
označují i produkty vyráběné částečně nebo zcela z jiných olejů 
a tuků na bázi biomasy, například z upotřebených kuchyňských 
olejů a odpadních tuků, které mohou být i jiného než rostlinného 
původu. Přikláníme se k názoru využít v definici HVO slovo 
„biomasa“, které je definováno v § 2 této vyhlášky namísto výčtu 
jednotlivých konkrétních typů (např. živočišných tuků). Jedinou 
výjimkou z tohoto přístupu jsou slova „rostlinných olejů“, neboť 
jsou součástí původního názvu, z kterého vznikla ustálená 
zkratka HVO. 
 
Příslušné ustanovení vyhlášky bylo ve smyslu této připomínky  
a dalších souvisejících připomínek upraveno. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Stránka 8 (celkem 34) 

HK ČR 
 

Zásadní připomínka 

 

Připomínka k  Čl. I bod 35 návrhu 

Požadujeme vyjasnit, zda monitorovací povinnost dle nově vkládaného  

§ 8a o spotřebované elektřině platí i pro dobíjecí stanice v poloveřejném 

a neveřejném režimu (dobíječky ve firmách, u dealerů, v (bytových) 

domech zaměstnanců / u fyzických osob). 

Dále je nutné upřesnit, jakou formou a v jakém formátu budou tyto údaje 

předávané na sběrný bod MPO. S tím souvisí také upřesnění, jak se bude 

s těmito daty dále nakládat, resp. budou poskytované privátní sféře?  

Odůvodnění: 

Některé privátní subjekty v ČR plánují výstavbu stovek dobíjecích stanic ve 

vlastní režii, proto je potřebné vyjasnit, jaké jsou povinnosti vlastníka  

a provozovatele dobíjecí stanice vůči státu, co se týká evidence dobíjecích 

stanic a monitoringu spotřebované elektřiny.  

  

 

Vysvětleno 
 
Výjimky pro dobíjecí stanice jsou jednoznačně definovány 
v zákonu č. 311/2006 (zákon o pohonných hmotách) v § 1,  
odst. 2. 
 
2) Tento zákon se nevztahuje na dobíjecí stanice, které jsou 
připojeny a užívány pro bezúplatné dobíjení elektrických vozidel 
v odběrném místě1a) nepodnikající fyzické osoby nebo pro 
dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě bytového 
družstva1b) nebo společenství vlastníků jednotek1c) výhradně pro 
členy tohoto družstva nebo společenství nebo pro uživatele 
družstevního bytu tohoto družstva nebo jednotky tohoto 
společenství, na dobíjecí stanice s výkonem do 3,7 kW, které 
jsou určené pro dobíjení jednostopých elektrických vozidel. 
Tento zákon se dále nevztahuje na dobíjení vozidel veřejné 
hromadné dopravy napájené přímo z trakčního nebo trolejového 
vedení. 
 
Forma předávání dat je jednoznačně určena Přílohou 16 této 
vyhlášky. 
 
Další nakládání s daty není předmětem této vyhlášky.  
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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HK ČR 
 

Zásadní připomínka 

připomínka k Důvodové zprávě 

Do Důvodové zprávy požadujeme doplnit text: 

„Poznámka k § 3 odst.1 písm. a) 

V průběhu přípravy revize byla požadována změna formulace 
uvedeného bodu, protože jeho interpretace je vnímána různými 
subjekty rozdílně. 

Nakonec zpracovatel rozhodl ponechat textaci ve stávající podobě 
s upozorněním, že požadavky na palivo jsou stanoveny jak ČSN EN 
228, tak tabulkou v Příloze 1 vyhlášky. Pokud tedy jeden z dokumentů 
některý parametr hlouběji komentuje a druhý nikoli, je rozhodující 
existující komentář. 

Například pokud EN 228 připouští zvýšení tlaku par způsobené 
směšovacím efektem, zatímco Vyhláška tento parametr přebírá bez 
komentáře, bude při hodnocení souladu vzorku s normou postupováno 
podle EN 228.“. 

Pokud není možné vložit do Důvodové zprávy tuto volnou poznámku, 
je možno vložit poznámku pod tabulku v Příloze 1 nebo najít jinou 
cestu, jak upřesnit, že na směšovací efekt má být brán zřetel. 

Odůvodnění: 

V § 3 odst. 1 písm. a) se říká, že kvalita motorového benzínu je 
splněna, pokud benzín splňuje ČSN EN 228 a splňuje ukazatele jakosti 
stanovené v příloze 1 k vyhlášce. 

V ČSN EN 228 jsou v Příloze A (normativní) definovány povolené 
odchylky tlaku par způsobené směšovacím efektem. V Národní 
poznámce NA 6 je explicitně uvedeno, že pro smíchané produkty (tedy 
všechny produkty uložené v nádržích čerpacích stanic) se povolené 
odchylky způsobené směšovacím efektem akceptují. 

Ve vyhlášce č. 133/2010 Sb. je u tlaku par uvedena jediná povolená 
hodnota – 60kPa,  
o možném důsledku směšovacího efektu se vyhláška nezmiňuje. 

Vysvětleno 
 
Podle národní přílohy ČSN EN 228 je uvedena formou 
poznámky možnost nárůstu tlaku par v důsledku  
tzv. „směšovacího efektu“, ke kterému může dojít při smísení 
dvou dodávek za podmínky různého obsahu ethanolu v každé  
z nich. Výrazné rozdíly mezi obsahem ethanolu v jednotlivých 
dodávkách jsou v praxi spíše ojedinělé, a proto je ojedinělý  
i výrazný vliv směšovacího efektu. Vliv směšovacího efektu je  
v ČSN EN 228 uveden jako upozornění na možnost, se kterou 
je nutno počítat pro zabezpečení požadované jakosti ve smyslu 
dodržení horní meze tlaku par, ne však jako podmínka, která 
upravuje horní mez tlaku par ve smyslu vyhlášky  
č. 133/2010 v aktuálním znění ani ve smyslu ČSN EN 228. 
Tento výklad je možno doložit i na základě konkrétních platných 
rozhodnutí České obchodní inspekce. Lze tedy konstatovat, že 
mezi navrhovanou novelou vyhlášky č. 133/2010 a ČSN EN 228 
není žádný rozpor. 
 

 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Textace výše uvedeného bodu (§ 3/1/a) se dá vykládat obojím 
způsobem, tedy že pokud jeden dokument směšovací efekt připouští 
(norma) a druhý se o něm nezmiňuje (vyhláška), dopad směšovacího 
efektu se připustí nebo nepřipustí. 

Dosavadní praxe České obchodní inspekce je taková, že dopad 
směšovacího efektu nepřipouští, čerpací stanice jsou pak desítkami 
tisíc korun pokutovány a veřejně zostouzeny za „nekvalitní palivo“, 
ačkoli prodávají palivo kvalitní a odpovídající technické normě. 

Protože tabulku požadovaných parametrů paliva nelze měnit (vychází 
z evropské direktivy), považujeme za jediný možný postup vysvětlit 
problém v Důvodové zprávě a následně změnit metodiku hodnocení 
závadnosti vzorků u České obchodní inspekce. 

MZ 
 

Doporučující připomínka 

 

K čl. I: 

K bodu 47: 

Doporučujeme bod formulovat takto: 

„V příloze č. 5 v tabulce v řádku Směsná motorová nafta se bod 4.4 
zrušuje, na konci řádku se doplňuje čárka a bod 10, který zní: 

„10. obsah síry“.“. 

 

Akceptováno 
 
 
Příslušný novelizační bod byl ve smyslu připomínky upraven. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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MZ Doporučující připomínka 

 

K čl. I: 

K bodu 49: 

Doporučujeme bod formulovat takto: 

„V příloze č. 5 v tabulce se na konci řádku LPG doplňuje čárka a bod 
7, který zní: 

„7. obsah propanu“.“. 

 

Akceptováno 
 
 
Příslušný novelizační bod byl ve smyslu připomínky upraven. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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MZP 
 

Doporučující připomínka 

 

K bodu 9.  

Bodem 9 se upravuje definice syntetického paliva, dle které je 

syntetickým palivem zejména parafinická motorová nafta vyrobená 

syntézou nebo hydrogenací určená k pohonu spalovacích vznětových 

motorů včetně parafinické motorové nafty vyrobené na bázi 

hydrogenovaných rostlinných olejů (HVO).  

V běžné praxi je však možné hydrogenovat krom rostlinných olejů  

i živočišné tuky. Z uvedené definice není zřejmé, zda parafinická nafta 

zahrnuje i hydrogenované živočišné tuky, z tohoto důvodu 

doporučujeme doplnit je do definice např. „hydrogenovaných 

rostlinných olejů nebo živočišných tuků (HVO). 

 

 

Akceptováno jinak 
 
Pro označení procesů hydrogenační přeměny rostlinných olejů 
na uhlovodíky se používají různé termíny. Pro finální 
uhlovodíkové produkty hydrogenace rostlinných olejů se 
v anglické literatuře ustálila zkratka HVO, která je odvozena od 
dvou termínů představujících synonyma (hydrotreated 
vegetable oil, hydrogenated vegetable oil). Jako HVO se často 
označují i produkty vyráběné částečně nebo zcela z jiných olejů 
a tuků na bázi biomasy, například z upotřebených kuchyňských 
olejů a odpadních tuků, které mohou být i jiného než rostlinného 
původu. Přikláníme se k názoru využít v definici HVO slovo 
„biomasa“, které je definováno v § 2 této vyhlášky namísto výčtu 
jednotlivých konkrétních typů (např. živočišných tuků). Jedinou 
výjimkou z tohoto přístupu jsou slova „rostlinných olejů“, neboť 
jsou součástí původního názvu, z kterého vznikla ustálená 
zkratka HVO. 
 

 
Příslušné ustanovení vyhlášky bylo ve smyslu této připomínky  
a dalších souvisejících připomínek upraveno. 
 

 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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MZP 
 

Doporučující připomínka 

 

K bodu 13. 

Bod 13. obsahuje definici biometanu jakožto paliva určeného k 

pohonu spalovacích zážehových motorů. Biometan se však používá 

i v tzv. dvoupalivových motorech, kdy je primárním palivem motorová 

nafta a biometan je vefukován do sacího potrubí jako druhé palivo. 

V tomto případě se však jedná o vznětový motor. Doporučujeme 

proto z definice vypustit slovo „zážehových“. 

Akceptováno 
 
Souhlasíme s technickým argumentem dvoupalivových 
systémů vznětových motorů. 
 
V § 2, písmena q) r) s), tj. definice biometanu, stlačeného 
biometanu a zkapalněného biometanu bylo ve všech definicích 
vypuštěno slovo „zážehových“.  
V navrhovaném textu je používán pouze pojem „spalovacích 
motorů“ bez bližší specifikace. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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SPD 
 

Zásadní připomínka 

 

K § 2 – vymezení pojmů 

Žádáme doplnit definice stlačeného zemního plynu získaného ze 
zkapalněného zemního plynu a stlačeného biometanu 
získaného ze zkapalněného biometanu jako samostatná 
písmena q) a t). 
 
Navrhované znění: 
„q) stlačeným zemní plynem, získaným ze zkapalněného zemního 
plynu (dále jen „LCNG“) stlačený zemní plyn, určený k pohonu 
spalovacích zážehových motorů uvedený pod kódem kombinované 
nomenklatury 2711 21 00,“ 

 
„t) stlačeným biometanem, získaným ze zkapalněného biometanu 
(dále jen „bio-LCNG“) stlačený upravený bioplyn určený k pohonu 
spalovacích zážehových motorů uvedený pod kódem kombinované 
nomenklatury 2711 21 00,“ 

 
Odůvodnění: 
Doplnění definic je nutné z toho důvod, že v brzké budoucnosti 
budou existovat plnící stanice stlačeného zemního plynu, který 
bude získáván z plynné fáze zkapalněného zemního plynu (LCNG). 
Primárně půjde o plnící stanice zkapalněného zemního plynu, kde 
vedle kapalné formy LNG bude možno plnit i vozidla na CNG, 
protože z hlediska provozních nákladů u takovýchto stanic bude 
výhodné vedle LNG formy poskytovat i plynnou fázi. Z těchto 
důvodů se stejná úprava navrhuje i pro biometan, který by měl 
sehrát významnou úlohu při plnění cílů v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie v dopravě, tak jak je uvedeno ve vládou schváleném 
Vnitrostátním plánu ČR pro oblast energetiky a klimatu. Zavedení 
těchto definic a rozšíření členění zemního plynu a biometanu pro 
pohon vozidel je důležité z hlediska stanovení kvalitativních 
parametrů, a to z důvodů rozdílné maximální hodnoty Wobbeho 
čísla mezi standardním CNG a LCNG, resp. bio-CNG a bio-LCNG 
– viz příloha č. 3. 
 

Akceptováno jinak 
 
Pojmy ekvivalentní LCNG a bio-LCNG nemají v současnosti 
žádné zakotvení v evropské nebo národní legislativě ani 
v technických normách, které specifikují paliva, především 
v normě ČSN EN 16942 Paliva – Identifikace kompatibility 
vozidla, která mimo jiné specifikuje označování paliv na 
čerpacích stanicích a je navázána na nařízení 2014/94/EU. 
 
Rozumíme argumentaci ohledně důležitosti a existence 
čerpacích stanic, kde bude získáván CNG z LNG. Z pohledu 
jakosti však musí být dodrženy jakostní parametry současně 
platných technických norem, které udávají pro parametr 
Wobbeho číslo rozdílnou maximální hodnotu pro oba druhy 
CNG (bio-CNG), LNG (bio-LNG).  
 
Z hlediska definice paliv a jejich jakosti lze logicky posuzovat 
dodávané palivo bez ohledu na jeho původ, tzn. dotčená paliva 
je možné klasifikovat jako CNG (bez ohledu na původ) nebo 
LNG (bez ohledu na původ). Veškeré parametry musí být ve 
shodě s normami, na které je odkazováno. 
 
Není možné zavádět nové pojmy „LCNG“ nebo „bio-LCNG“, 
neboť nemáme k dispozici evropské a národní technické normy, 
které by tyto pojmy obsahovaly a zejména definovaly jejich 
jakost, prostřednictvím technických parametrů. 
 
Požadavek na sjednocení maximální hodnoty Wobbeho čísla 
pro CNG (bio-CNG) a LNG (bio-LNG) je vyřešen úpravou 
parametru v tabulce č.3, který je ve shodě s aktuálně platnou 
CSN EN 16723-2 (podle skupiny paliv 2H), která určuje jakost 
CNG a LNG pro použití v dopravě. 
 
Pokud zde existuje nebo by v budoucnosti vyvstala odůvodněná 
potřeba úpravy technických parametrů alternativních paliv, 
zejména v souvislosti s cíli v souladu se zaváděním 
alternativních paliv ve smyslu zavádění obnovitelných zdrojů 
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Protože podle návětí § 2 jde o pojmy pro účely této vyhlášky, neměl 
by být z legislativního hlediska problém dva nové a ve vyhlášce 
dosud neuvedené pojmy doplnit, když se navrhuje je uvést v dalších 
ustanoveních vyhlášky – viz další připomínky.  

 

(RED, RED II), mělo by být toto řešeno především 
prostřednictvím změn technických norem. Tyto odůvodněné 
změny ve smyslu zaváděných alternativních zdrojů je 
předkladatel připraven v procesu tvorby příslušných technických 
norem podporovat. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

SPD 
 

Zásadní připomínka 

 

K § 3 odst. 1 písm. l) – jakost pohonných hmot 

 
Na základě připomínky výše žádáme upravit písm. l). 
 
Navrhované znění: (nově navržené úpravy červeně) 
„l) LNG, LCNG, ČSN 65 6517 bio-LNG a bio-LCNG ČSN EN 
16723-2 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 3 k této 
vyhlášce“ 

 
Odůvodnění: 
V návaznosti na připomínku k § 2, kde se zavádí pojmy LCNG a 
bio-LCNG a připomínku k příloze č. 3 je nutné doplnit zmíněné 
pojmy i do písmene l).  

 

Vysvětleno 
 
Viz vysvětlení předchozí připomínky SPD. (LCNG, bio-LCNG) 
 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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SPD 
 

Zásadní připomínka 

 

K § 5 písm. c) – ukazatele jakosti pohonných hmot 

Na základě připomínky k § 2 žádáme upravit § 5 písm. c). 
 
Navrhované znění: (nově navržené úpravy červeně) 
„c) u CNG a LNG, bio-CNG, LNG, LCNG, a bio-LNG a bio-LCNG 
ukazatele uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce,“ 

 
Odůvodnění: 
V návaznosti na připomínku k § 2, kde se zavádí pojmy LCNG a 
bio-LCNG a připomínku k příloze č. 3 je nutné doplnit zmíněné 
pojmy i do § 5 písm. c).  
 

 

Vysvětleno 
 
Viz vysvětlení předchozí připomínky SPD. (LCNG, bio-LCNG) 
 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

SPD 
 

Zásadní připomínka 

 

K § 7 odst. 2 – monitorování složení a jakosti pohonných hmot 

Na základě připomínky k § 2 žádáme upravit § 7 odst. 2). 
 
Navrhované znění: (nově navržené úpravy červeně) 
„(2) Souhrnná zpráva o výsledcích sledování složení a jakosti 
pohonných hmot za předchozí kalendářní rok, kterou vypracovává 
inspekce, se skládá z podkladů uvedených v přílohách č. 7 až č. 13 
k této vyhlášce. Tyto podklady musí být zpracovány samostatně pro 
každý druh pohonné hmoty na základě její specifikace. Pro 
motorový benzin je specifikace určena oktanovým číslem 
výzkumnou metodou a maximálně přípustným obsahem síry. Pro 
motorovou naftu, FAME, směsnou motorovou naftu, LPG, CNG a 
LNG motorovou naftu s vysokým obsahem FAME, parafinickou 
motorovou naftu, LPG, CNG, bio-CNG, LNG, LCNG, a bio-LNG 
a bio-LCNG je specifikace určena maximálně přípustným obsahem 
síry.“  
 
 
 

Vysvětleno 
 
Viz vysvětlení předchozí připomínky SPD. (LCNG, bio-LCNG) 
 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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Odůvodnění: 
V návaznosti na připomínku k § 2, kde se zavádí pojmy LCNG a 
bio-LCNG a připomínku k příloze č. 3 je nutné doplnit zmíněné 
pojmy i do § 7 odst. 2).  

 
 

SPD 
 

Zásadní 

 

K § 8a – předávání údajů o množství elektřiny pro dobíjení vozidel v 

dobíjecích stanicích 

Žádáme vyjasnit, zda monitorovací povinnost dle § 8a o 
spotřebované elektřině platí i pro dobíjecí stanice v poloveřejném a 
neveřejném režimu (dobíječky ve firmách, u dealerů, v (bytových) 
domech u zaměstnanců / fyzických osob apod.). 
 
Dále je nutné určit, jakou formou a v jakém formátu budou tyto údaje 
předávané na sběrný bod MPO.  
Jak se bude s těmito daty dále nakládat, resp. budou poskytované 
privátní sféře? 

 
Odůvodnění: 
Některé privátní subjekty v ČR plánují výstavbu stovek dobíjecích 
stanic ve vlastní režii, proto je potřebné vyjasnit, jaké jsou povinnosti 
vlastníka a provozovatele dobíjecí stanice vůči státu, co se týká 
evidence dobíjecích stanic a monitoringu spotřebované elektřiny.  

 

Vysvětleno 
 
Výjimky pro dobíjecí stanice jsou jednoznačně definovány 
v zákonu č. 311/2006 (zákon o pohonných hmotách) v § 1,  
odst. 2. 
 
2) Tento zákon se nevztahuje na dobíjecí stanice, které jsou 
připojeny a užívány pro bezúplatné dobíjení elektrických vozidel 
v odběrném místě1a) nepodnikající fyzické osoby nebo pro 
dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě bytového 
družstva1b) nebo společenství vlastníků jednotek1c) výhradně pro 
členy tohoto družstva nebo společenství nebo pro uživatele 
družstevního bytu tohoto družstva nebo jednotky tohoto 
společenství, na dobíjecí stanice s výkonem do 3,7 kW, které 
jsou určené pro dobíjení jednostopých elektrických vozidel. 
Tento zákon se dále nevztahuje na dobíjení vozidel veřejné 
hromadné dopravy napájené přímo z trakčního nebo trolejového 
vedení. 
 
Forma předávání dat je jednoznačně určena Přílohou 16 této 
vyhlášky. 
 
Další nakládání s daty není předmětem této vyhlášky.  
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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SPD 
 

Zásadní připomínka 

 

K příloze č. 3 – ukazatele jakosti 

Žádáme do názvu přílohy i přiložené tabulky doplnit LCNG a bio-LCNG. V tabulce ve 
sloupci „Mezní hodnoty –Maximum“ požadujeme v řádku Wobbeho číslo za hodnotu 15,2 
v závorce uvést i LCNG a bio-LCNG. 
 
Navrhované znění názvu přílohy č. 3: (nově navržené úpravy červeně) 
„UKAZATELE JAKOSTI CNG A LNG, BIO-CNG, LNG, LCNG, A BIO-LNG A BIO-

LCNG“ 
 

Navrhované znění sloupce tabulky Mezní hodnoty - Maximum: (nově navržené úpravy 
červeně) 

„ 

  Maximum 

Obsah methanu % (n/n) - 

Obsah síry před odorizací mg/m3 10,01) 

Obsah vody mg/kg 20,0 

Wobbeho číslo2) kWh/m3 14,5 

14,5 (pro CNG a bio-CNG) 

15,2 (pro LNG, LCNG, a 

bio-LNG a bio-LCNG) 

Relativní hustota  0,70 

“ 

 
Odůvodnění: 
Název přílohy požadujeme upravit, protože je nezbytné, aby příloha stanovila též jakostní 
parametry pro LCNG a bio-LCNG. 
 
Důvodem pro rozdílné hodnoty Wobbeho čísla ve sloupci „Mezní hodnoty – Maximum“ 
v návrhu je umožnění využití i plynu získaného z terminálů LNG z různých zdrojů (včetně 
USA). Proto je zcela logické, že plynná fáze z tohoto zkapalněného zemního plynu 
(LCNG) by měla mít zcela stejné ukazatele jakosti. Z tohoto důvodu nelze připustit 
stejnou hodnotu pro standardní CNG, která je napojena na plynárenskou soustavu a 
LCNG. 

 

Vysvětleno 
 
 
Viz vysvětlení předchozí připomínky SPD. (LCNG, 
bio-LCNG) 
 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBTHG6JYC)



Stránka 19 (celkem 34) 

MD 
 

Zásadní připomínka 

Ke srovnávací tabulce (VIIe) 
Považujeme za potřebné vyjasnit důvod, proč je součástí 
předloženého materiálu i srovnávací tabulka ve vztahu k transpozici 
směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. 
Zde se na str. 19 zmiňuje toto: „§ 48a Technické specifikace pro 
dobíjecí stanice a čerpací stanice pohonných hmot31“. Není přitom 
jasná jakákoliv souvislost s uvedeným návrhem 
vyhlášky.  V předkládací zprávě je obecně uvedeno, že „návrh 
vyhlášky je třeba považovat za transpoziční předpis, protože jsou 
novelizována již v minulosti transponovaná ustanovení v důsledku 
změn technických norem a kódů kombinované nomenklatury.“ Zde 
však není jasné, co je tímto míněno, protože samotná vyhláška nic 
takového neřeší. 

 

Vysvětleno  
 
Připomínku považujeme za bezpředmětnou. 
 
§ 48a se netýká vyhlášky č. 133/2010 Sb., ale vyhlášky 
č.  323/2017 Sb. (o technických požadavcích na stavby), jak je 
uvedeno ve srovnávací tabulce.  
 
Transpozice směrnice 2014/94/EU do vyhlášky č. 133/2010 
proběhla v minulosti (netýká se návrhu této novely), jak je 
uvedeno u dotčených bodů srovnávací tabulky. Jmenovitě jde  
o transpozici, která se promítá do aktuálně platné vyhlášky  
č. 133/2010 Sb. v § 1 odst. 1 a v § 3 odst. 1) písm. j). 
 
Z tohoto důvodu byla přiložena srovnávací tabulka ve vztahu 
k transpozici směrnice 2014/94/EU, neboť je třeba návrh 
vyhlášky považovat za novelizační předpis. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

MD 
 

Zásadní připomínka 

Doporučujeme aktualizovat znění předkládací zprávy, vlastní znění 
návrhu i důvodovou zprávu v obecné části v souvislosti se 
skutečností, že předmětná novela zákona o pohonných hmotách již 
byla Parlamentem schválena a vyšla ve Sbírce zákonů jako zákon 
č. 48/2020 Sb. (viz třeba formulace „a to z důvodů probíhající 
novelizace tohoto zákona“ v předkládací zprávě). 
 

Akceptováno 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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MD 
 

  Doporučující připomínka 
Z důvodu lepší srozumitelnosti doporučujeme doplnit do příslušné 
části odůvodnění návrhu vyhlášky vysvětlení, na základě kterého 
zmocňujícího ustanovení zákona o pohonných hmotách by měla být 
předmětná vyhláška doplněna o část týkající se způsobu předávání 
údajů o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel 
v dobíjecích stanicích (Pozn.: z úvodní části samotného návrhu 
novely vyhlášky je zřejmé, že jde o ustanovení § 6q odst. 7, nicméně 
se domníváme, že je žádoucí toto v odůvodnění blíže objasnit). 

Akceptováno 

 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 

ČAPPO 
 

Doporučující připomínka 
 
Obecná připomínka: 
Připomínky ČAPPO se vesměs dotýkají kódů kombinované 
nomenklatury. Doporučujeme proto MPO bedlivě KN překontrolovat 
tak, aby bylo minimalizováno riziko, že některý z relevantních KN bude 
chybět a tudíž daný produkt bude mimo okruh schválených pohonných 
hmot. Upozorňujeme přitom i na vazbu k zákonu 201/2012 Sb. 
o ochraně ovzduší. 

 

Akceptováno 
 
Kódy byly překontrolovány ve shodě s Prováděcím nařízením 
Komise (EU) 2019/1776 z 9. října 2019 (Kombinovaná 
nomenklatura platná pro rok 2020) 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

ČAPPO 
 

Doporučující připomínka 

 
K § 2, písm. a)  
a) kódem kombinované nomenklatury číselné označení vybraných 
výrobků uvedené v Nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a 
o společném celním sazebníku6), ve znění platném ke dni 1. ledna 
2002 2018 2020 
Odůvodnění: 
Změnu navrhujeme s ohledem na skutečnost, že již platí Prováděcí 
nařízení Komise (EU) 2019/1776 z 9. října 2019 (Kombinovaná 
nomenklatura platná pro rok 2020) – viz webové stránky Celní správy. 
 

Akceptováno 
 
Připomínka byla konzultována s MF a nebyly shledány žádné 
důvody, proč by nemohla být navržena změna (aktualizace ve 
smyslu kombinované nomenklatury platná pro rok 2020). Není 
nutné, aby bylo uváděna fixace k datu shodná se zákonem  
o spotřební dani. 
 
 
  
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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ČAPPO 
 

Doporučující připomínka 
 
K § 2, písm. c)  
c) motorovou naftou  
1. plynové oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů 
uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2710 19 41 kódy 
kombinované nomenklatury 2710 19 43 a 2710 20 11,  
kódem kombinované nomenklatury 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 kódy kombinované nomenklatury 2710 19 43 a 
2710 20 11, kódem kombinované nomenklatury 2710 20 11. 

 
Odůvodnění:  
S ohledem na znění ustanovení § 2 písm. c) body 1 a 2 vyhlášky se 
domníváme, že se zde 

 v bodu 1 jedná o plynové oleje bez přídavku metylesterů mastných 

kyselin, a tudíž kód nomenklatury 2710 20 11 zde není na místě, 

protože ten je určen pro plynové oleje s přídavkem metylesterů 

mastných kyselin. 

 v bodu 2 jedná o plynové oleje s přídavkem metylesterů mastných 

kyselin, a tudíž kód nomenklatury 2710 19 43 zde není na místě, 

protože ten je určen pro plynové oleje bez přídavku metylesterů 

mastných kyselin.  

 

Akceptováno 
 
Příslušné ustanovení vyhlášky bylo ve smyslu připomínky 
upraveno. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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ČAPPO 
 

Doporučující připomínka 
 
K § 2, písm. i) 
  
i) bionaftou methylestery mastných kyselin (dále jen „FAME“), 
ethylestery mastných kyselin (dále jen „FAEE“) vyrobené z 
rostlinného oleje nebo živočišného tuku nebo jiné monoalkylestery 
mastných kyselin (FAMAE), vyrobené z rostlinného oleje, 
živočišného tuku nebo jiné biomasy s vlastnostmi motorové nafty, 
určené k pohonu spalovacích vznětových motorů, uvedené pod kódem 
kódy kombinované nomenklatury 3824 90 99, například methylester 
řepkového oleje 3826 00 10 a 3826 00 90, 
 
Odůvodnění:  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1776 z 9. října 2019, HS) 
č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním 
sazebníku uvádí oba kódy: 
3826 00 Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % 
hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů: 
3826 00 10 - Monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % 
hmotnostních nebo více esterů (FAMAE) 
3826 00 90 – Ostatní 
Není tedy důvod zbytečně omezovat případný obchod a dostupnost 
produktu. 

Akceptováno částečně  
 
FAEE je podmnožinou chemických sloučenin označovaných 
jako jiné monoalkylestery mastných kyselin (FAMAE). 
V současnosti není důvod uvádět zvlášť FAEE. Byť je možná ze 
skupiny FAMAE nejvýznamnější, nejedná se o obecně známý 
pojem (zkratku), což by mohlo vést k přílišné složitosti textu ve 
formě nadbytečných odborných termínů. V současnosti CEN 
pracuje na projektech, jejichž výstupem budou jakostní 
požadavky na FAEE prostřednictvím technických norem, 
obdobně jako je tomu pro FAME. Případné uvedení skupiny 
FAEE zvlášť doporučujeme navázat až na jejich přesnou 
specifikaci prostřednictvím technických norem analogicky jako 
je tomu u ostatních paliv.  
 
Do příslušného ustanovení vyhlášky byl doplněn kód 
kombinované nomenklatury 3826 00 90. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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ČAPPO 
 

Doporučující připomínka 
 
K § 2, písm. j)  
j) syntetickým palivem uhlovodíkové palivo používané v dopravě 
vyrobené chemicko-technologickými postupy z biomasy nebo z 
jiných alternativních zdrojů, zejména parafinická motorová nafta 
vyrobená syntézou nebo hydrogenací určená k pohonu 
spalovacích vznětových motorů včetně parafinické motorové 
nafty vyrobené na bázi hydrogenovaných rostlinných olejů nebo 
živočišných tuků (HVO),  
Odůvodnění:  
Uvedení výčtem pouze hydrogenovaných rostlinných olejů 
v souvislosti se zkratkou HVO je zavádějící (byť tato zkratka byla 
z těchto slov nepřesně vytvořena) a v praxi toto zjednodušení činí 
výkladové problémy. Podle normy ČSN EN 15940, na kterou v jiné 
části textu vyhláška v této souvislosti odkazuje, může být parafinická 
motorová nafta pod označením HVO vyráběna nejen z rostlinných 
olejů, ale i z živočišných tuků. Podotýkáme, že i Směrnice EU 
2018/2001 (RED II) v příloze IX b pracuje s oběma kategoriemi. 
 

Akceptováno jinak 
 
Pro označení procesů hydrogenační přeměny rostlinných olejů 
na uhlovodíky se používají různé termíny. Pro finální 
uhlovodíkové produkty hydrogenace rostlinných olejů se 
v anglické literatuře ustálila zkratka HVO, která je odvozena od 
dvou termínů představujících synonyma (hydrotreated 
vegetable oil, hydrogenated vegetable oil). Jako HVO se často 
označují i produkty vyráběné částečně nebo zcela z jiných olejů 
a tuků na bázi biomasy, například z upotřebených kuchyňských 
olejů a odpadních tuků, které mohou být i jiného než rostlinného 
původu. Přikláníme se k názoru využít v definici HVO slovo 
„biomasa“, které je definováno v § 2 této vyhlášky namísto výčtu 
jednotlivých konkrétních typů (např. živočišných tuků). Jedinou 
výjimkou z tohoto přístupu jsou slova „rostlinných olejů“, neboť 
jsou součástí původního názvu, z kterého vznikla ustálená 
zkratka HVO. 
 
Příslušné ustanovení vyhlášky bylo ve smyslu této připomínky  
a dalších souvisejících připomínek upraveno. 

  
 

 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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ČAPPO 
 

Doporučující připomínka 
 
 
K §2, písm u) (nové) 
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 15, 2710 19 47 a 
2710 20 17 2710 20 16, včetně plynových olejů s přídavkem FAME 
maximálně do 7 procent objemových, 
Odůvodnění: 
Pokud bude akceptována připomínka k §2, bod a) pak kódy 2710 20 
15 a 2710 20 17 byly zrušeny a nahrazeny kódem 2710 20 16. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Akceptováno 
 
Při akceptaci připomínky ČAPPO 
K § 2, písm. a)  

a) kódem kombinované nomenklatury číselné označení 
vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o celní 
a statistické nomenklatuře a o společném celním 
sazebníku6), ve znění platném ke dni 1. ledna 2002 
2018 2020 

dochází dále při akceptaci této připomínky ke zjednodušení, 
neboť: 
 
V roce 2020:  
jsou původní níže uvedené kódy nomenklatury zrušené 
zrušeno 2710 20 15 plynové oleje s obsahem síry převyšujícím 
0,001 % avšak nepřesahujícím 0,002 % 
zrušeno 2710 20 17 plynové oleje s obsahem síry převyšujícím 
0,002 % avšak nepřesahujícím 0,1 % 
 
a nahrazeno 2710 20 16 plynové oleje plynové oleje s obsahem 
síry převyšujícím 0,001 % avšak nepřesahujícím 0,1 %, tento 
kód kombinované nomenklatury představuje tedy sjednocení 
obou zrušených kódů 
 
Příslušné ustanovení vyhlášky bylo ve smyslu této připomínky  
upraveno. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBTHG6JYC)



Stránka 25 (celkem 34) 

ČSÚ 
 

Doporučující připomínka 
 
Český statistický úřad navrhuje uvést do souladu znění 
předloženého návrhu s nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 
23. července 1987, o celní a statistické nomenklatuře a o 
společném celním sazebníku, ve znění k 1. lednu 2020. 

 

Akceptováno 
 
Připomínka byla konzultována s MF a nebyly shledány žádné 
důvody, proč by nemohla být navržena změna (aktualizace ve 
smyslu kombinované nomenklatury platná pro rok 2020). Není 
nutné, aby byla uváděna fixace k datu shodná se zákonem  
o spotřební dani. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 

MF 
 

Doporučující připomínka 

 
K bodu 4: Navrhuje se sjednotit výklad pojmu „motorový benzín“ se 
zákonem č. 353/2003 o spotřebních daních (dále jen „zákon o 
SPD“).  
Odůvodnění: Zákon o SPD a návrh vyhlášky vymezuje pojem 
motorový benzín „rozdílně“. Dle § 45 odst. 1 písm. a) zákona o SPD 
jsou předmětem daně definovány mimo jiné i motorové benzíny KN 
2710 12 51 a 2710 12 59 (s obsahem olova převyšujícím 0,013 
g/l). 
Poznámka: Příloha č.1 návrhu vyhlášky – ukazatele jakosti 
benzínu-motorový benzín může mít obsah olova v rozmezí od nuly 
do 5 mg/l (tj. do 0,005 g/l).  

Z návrhu vyhlášky ale již není zřejmé, zda je motorový benzín KN 
2710 12 51 a 2710 12 59 (s obsahem olova převyšujícím 0,013 g/l) 
dle návrhu vyhlášky považován za motorový benzín nebo nikoliv a 
rovněž zda motorový benzín, zařazený do KN 2710 12 41, 2710 12 
45 a 2710 12 49, ale s obsahem olova v rozmezí nad 0,005 do 
0,013 g/l je dle návrhu vyhlášky považován za motorový benzín 
nebo nikoliv. 
 

Vysvětleno 
 
Z pohledu vyhlášky, která implementuje evropskou legislativu, 
zejména požadavky 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 a jejich změn, se 
pod pojmem motorový benzin rozumí ropný výrobek s horním 
limitem obsahu olova 5 mg/l. Tento horní limit obsahu olova je 
definován taktéž závaznou normou ČSN EN 228.  
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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MF 
 

Připomínka doporučující: 
      

 K bodu 5: Navrhuje se formulovat bod 5 takto: 

„5. V § 2 písmeno c) zní:  

„c) motorovou naftou plynové oleje určené k pohonu spalovacích 
vznětových motorů uvedené pod kódy kombinované 
nomenklatury 2710 19 43 a 2710 20 11 

1. bez přídavku biopaliv, uvedené pod kódy kombinované 
nomenklatury 2710 19 43,  

2. s přídavkem maximálně 7 procent objemových metylesterů 
mastných kyselin určené k pohonu spalovacích vznětových 
motorů uvedené pod kódem kombinované nomenklatury 2710 20 
11.“.“. 

Odůvodnění: Důvodem je sjednocení výkladu pojmů s ostatními 
pojmy uvedenými v § 2 návrhu vyhlášky. Položka 2710 19 je 
určena výhradně pro minerální oleje neobsahující FAMAE, 
zatímco položka 2710 20 zahrnuje minerální oleje s obsahem 
FAMAE (min. 0,5 % boj.). Upozorňujeme, že kódy 2710 19 43 a 
2710 20 11 se vztahují výhradně na plynové oleje s obsahem síry 
max. 0,001 % hm. 

Poznámka: Motorová nafta bez biopaliva je KN 2710 19 43. 
Motorová nafta s biopalivem do 7 % je KN 2710 2011. 

 

Akceptováno 
 
Příslušné ustanovení vyhlášky bylo ve smyslu připomínky 
upraveno. 
 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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MF 
 

Doporučující připomínka 
 

K bodům 7, 13 a 14: Doporučuje se revidovat provazbu mezi 
vymezením bioplynu a jednotlivých typů biometanu. V písmeni f) se 
stanoví, že se daná směs plynů má „čistit na kvalitu“, z čehož plyne, 
že musí být splněn pouze jeden požadavek (kvalita). Z písmen q), r) 
a  s) ale spíše plyne, že se plyn „upravuje na čistotu a kvalitu“ a že tak 
musí být splněny oba tyto požadavky (čistota a kvalita). 

 

Akceptováno 
 
§ 2 písm. f) bylo ve smyslu připomínky upraveno. 

 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

MF 
 

Doporučující připomínka 
 

K bodu 7: Navrhuje se číslo „2711 21 00“ nahradit číslem „2711 29 00“. 
Odůvodnění: Bioplyn, byť vyčištěný na kvalitu zemního plynu, nebude 
nikdy zařazen do kódu 2711 21 00 jako zemní plyn, jak může uvedené 
znění naznačovat. Bioplyn v plynném stavu patří do kódu KN 2711 29 
00 (zkapalněný pak do kódu KN 2711 19 00). 

 

Akceptováno jinak 
 
Je zřejmé, že bioplyn nebude zařazen do kódu kombinované 
nomenklatury 2711 21 00 (nebo jako zkapalněný bioplyn do 
kódu 2711 11 00). Tyto kódy byly využity pro definici zemního 
plynu, pomocí kterého (splnění kvalitativních parametrů) je 
definován bioplyn (bio-CNG, bio-LNG). Podle našeho názoru je 
formulace uvedeného zcela srozumitelná a bezesporná. Přesto 
doplňujeme KN 2711 29 00 (KN 2711 19 00) tak, aby definice 
bioplynu (bio-CNG, bio-LNG) byla analogická ostatním palivům. 
 
Ve vyhlášce byla upravena v § 2 písmena q) až s). 
 
 

Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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MF 
 

Doporučující připomínka 

 
K bodu 9: Doporučuje se zvážit reformulace ustanovení § 2 písm. j) 
nebo zavedení samostatné legislativní zkratky pro parafinickou 
motorovou naftu, která je (na rozdíl od syntetického paliva, které je jako 
legislativní zkratka v § 2 odst. j) zavedeno a již v materiálu není více 
zmíněno) v materiálu i v jeho přílohách používána opakovaně. 

Dále se navrhuje za slovo „(HVO)“ vložit slova „uvedené pod 
kódem kombinované nomenklatury 2710 19 43“. Odůvodnění: 
Důvodem je sjednocení výkladu pojmů s ostatními pojmy 
uvedenými v § 2 návrhu vyhlášky. 

Poznámka: Navíc upozorňujeme, že text „hydrogenovaných 
rostlinných olejů (HVO)“ je v kontextu nomenklatury, na kterou je 
v tomto článku odkazováno, zcela chybný a zavádějící. Ve 
smyslu nomenklatury je HVO „hydrogenačně upravený rostlinný 
olej“. Hydrogenované rostlinné oleje jsou produkty kapitoly 15 
(čísla 1516) a jedná se o zcela odlišné zboží, než je HVO patřící 
do čísla 2710. Z anglického znění HVO = hydrotreated vegetable 
oil a nikoliv hydrogenated vegetable oil. Jedná se o zcela rozdílné 
úpravy /zpracování rostlinných olejů. 

Akceptováno částečně a jinak 
 
Ve shodě s označováním paliv podle ČSN EN 16942 na kterou 
odkazuje mimo jiné směrnice 2014/94/EU zavádíme ve 
vyhlášce zkratku „XTL“.  
 
Legislativní zkratka ve smyslu samostatného pojmu pro 
parafinickou motorovou naftu nemá v současnosti význam, 
neboť toto palivo je dnes jediným dostupným zástupcem 
syntetických paliv. Pojem syntetické palivo je vymezen jako 
pojem v zákonu č. 311/2006 (zákon o pohonných hmotách) jako 
příklad alternativního paliva, proto je tímto způsobem 
specifikováno ve vyhlášce.  
 
Souhlasíme s vložením kódu kombinované nomenklatury  
2710 19 43 z důvodu uvedeného sjednocení výkladu pojmů. 
 
Nedomníváme se, že text „hydrogenovaný“ rostlinný olej je 
chybný a zavádějící. V současnosti se zkratka HVO používá 
jako zkratka k původnímu anglickému znění „hydrotreated 
vegetable oil“ (ale i hydrogenated vegetable oil), a to v kontextu 
s alternativními palivy. V tomto kontextu se jedná prakticky  
o synonyma. Mimo jiné je překlad „hydrogenované rostlinné 
oleje“ uveden například i v aktuálně platné normě ČSN EN 590 
pro motorovou naftu. 
 
Samozřejmě, že v potravinářském průmyslu, kam spadají 
především produkty kapitoly 1516 je technologický proces 
hydrogenace odlišný už proto, že jde na rozdíl od alternativních 
paliv o potravinářské produkty. V procesu používaném 
především pro tzv. ztužování tuků je cílem částečná nebo úplná 
hydrogenace uhlovodíkových řetězců nenasycených mastných 
kyselin, které jsou vázány jako estery v molekulách 
triacylglycerolů. Tato chemická podstata zůstává i po procesu 
hydrogenace zachována, na rozdíl od procesů vedoucích 
k výrobě alternativních paliv, kde je cílem výroba uhlovodíků,  
a dochází tak k daleko hlubším chemickým změnám, které 
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vyžadují jinak vedený technologický proces, především vyšší 
reakční teploty a tlaky. Přesto se stále jedná o hydrogenaci. 
 
Na základě zde uvedené poznámky si však uvědomujeme 
možnost zavádějícího pochopení uvedeného termínu, a proto 
doplňujeme do textu zpřesnění chemické specifikace HVO jako 
„uhlovodíků na bázi hydrogenovaných rostlinných olejů (HVO)“ 
namísto složitého a nejednoznačného překladu „hydrogenačně 
upravených rostlinných olejů“. 
 
Příslušné ustanovení vyhlášky bylo ve smyslu výše uvedeného 
komentáře a dalších souvisejících připomínek upraveno. 
 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 

MF 
 

Doporučující připomínka 

 
K bodu 10: Navrhují se úpravy, a to s ohledem na následující text: 

1) Motorová nafta s obsahem minimálně 30 % obj. FAME může 
být zařazena i do kódu 2710 20 11. 

Odůvodnění: Směs obsahující 30 % hm. FAME a 70 % hm. 
motorové nafty zůstává zařazena v kódu 2710 20 11 a až v 
případě že obsah FAME je vyšší než 30 % hm. a tudíž obsah 
motorové nafty je nižší než 70 % hm. patří taková směs do kódu 
3826 00 90. 
2) Motorová nafta s obsahem min. 30 % obj. HVO může být 

zařazena do kódů 2710 19 43 a 2710 20 11 ale nikoliv do 
kódu 3826 00 90. 

Odůvodnění: Motorová nafta dle definice v § 2 písm. c) (tedy 
plynový olej čísla 2710) po smíchání s HVO (tedy produktem čísla 
2710) a to v jakémkoliv poměru, nemůže nikdy změnit sazební 
zařazení z čísla 2710 do čísla 3826. K tomuto by došlo až 
přídavkem více než 30 % hm. FAMAE. 

Částečně akceptováno a částečně vysvětleno 
 
Ad 1) Akceptováno ve smyslu popsané mezní situace 
s obsahem přesně 30 % obj. FAME 
 
Ad 2) Vysvětleno, neboť motorová nafta obsahující HVO může 
obsahovat i FAME (FAMAE), a to do 30 procent objemových, 
ale i více než 30 % objemových. Při směsi obsahující více než 
30 % objemových FAME (FAMAE) bude platit právě uváděný 
kód 3826 00 90, což byl záměr předkladatele. 
 
Ad 3) Vysvětleno. Přestože je nám známo, že je nám známo, 
že petrolejářské společnosti v současnosti začínají zavádět toto 
směsné palivo na trh (podle dostupných zpráv například 
UNIPETROL RPA na čerpacích stanicích BENZINA od 
13.03.2020), není důvod a ani žádné legislativní či normativní 
opodstatnění zavádět dodatečné nesystémové označení mimo 
normu ČSN EN 16942 v návaznosti na směrnici 2014/94/EU. 
Pokud jde o jakostní požadavky na takové palivo, musí toto (v 
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3) Doporučujeme pro směsnou pohonnou hmotu (motorová nafta 
s obsahem minimálně 30 % objemových HVO) použít zkratku 
HVO30. 

4) Směs min. 70 % obj. bioetanolu s motorovým benzínem může 
být zařazena do kódů 2207 20 00 nebo 3824 99 92, nikdy 
však do kódu 3824 99 96. 

Odůvodnění: Směs bioetanolu s benzínem je směs obsahující 
převážně organické sloučeniny a je v kapalném stavu, proto v 
rámci čísla 3824 přichází v úvahu jedině podpoložka 3824 99 92 
a nikoliv 3824 99 96. Varianta zařazení do kódu 2207 20 00 
vyplývá z nařízení Komise č. 2017/2157, kterým se mění nařízení 
Komise č. 211/2012 a také s přihlédnutím ke znění doplňkové 
poznámky 12 ke kapitole 22. 

5) Bioetanol s obsahem maximálně 5 % hm. komplexních 
zušlechťovacích aditiv může být zařazen do kódů 2207 20 00 
nebo 3824 99 92, nikdy však do kódu 3824 99 96. 

Odůvodnění je v podstatě obdobné jako viz bod 3. Navíc u směsi 
obsahující min. 95 % hm. bioetanolu je zařazení do čísla 2207 
vysoce pravděpodobné díky VIP 3 a). 

principu prémiové) palivo odpovídat ve shodě s ČSN EN 15940 
specifikacím pro běžnou motorovou naftu podle ČSN EN 590, 
neboť je HVO použito prakticky vždy pouze jako komponenta. 
V případě, že by šlo o palivo čistě na bázi HVO, musí potom 
splňovat požadavky ČSN EN 15940, neboť jde o čistou 
parafinickou motorovou naftu. 
 
Ad 4) Akceptováno  
 
 
 
Ad 5) Akceptováno 
 
 
 
Příslušná ustanovení vyhlášky byla ve smyslu výše uvedeného 
komentáře a dalších souvisejících připomínek upravena. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

MF 
 

Doporučující připomínka 

 
K bodu 12: Navrhuje se na konci textu písmene n) doplnit číslo „2711 
19 00“. Odůvodnění: V souladu s rozsudkem SD EU ve věci C-286/15 
může být LPG kromě uvedených kódů, zařazen i do kódu 2711 19 00. 

 

Akceptováno  
 
Příslušné ustanovení vyhlášky bylo ve smyslu připomínky 
upraveno. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

MF 
 

Doporučující připomínka 

 
K bodu 13 až 14: Upozorňujeme že Biometan, byť splňující kvalitativní 
parametry zemního plynu, nemůže být zařazen do kódu 2711 21 00, 
resp. 2711 11 00 jako zemní plyn, jak může uvedené znění 
naznačovat. Biometan v plynném stavu patří do kódu 2711 29 00. 
Biometan zkapalněný patří do kódu 2711 19 00. 

Akceptováno 
 
Příslušná ustanovení vyhlášky byla ve smyslu výše uvedeného 
komentáře a dalších souvisejících připomínek upravena. 
 

 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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MF 
 

Doporučující připomínka 
 
K bodu 26: Doporučuje se zvážit slova „a to i během přepravy“ nahradit 
slovy „při přepravě mezi těmito místy“. Zatímco použití předložky „při“ 
odkazuje na ustanovení § 59 odst. 1 písm. c) zákona o spotřebních 
daních, bez doplnění slov „mezi těmito místy“ je možné ustanovení 
chápat jako opravňující ke kontrole během přepravy pouze uvnitř 
výrobních, výdejních, skladovacích nebo prodejních míst, což zřejmě 
není úmyslem předkladatele. 

 

Akceptováno  
 
Příslušné ustanovení vyhlášky bylo ve smyslu připomínky 
upraveno.  
 
  
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

MF 
 

Doporučující připomínka 
 
K bodu 32: Doporučuje se navrženou novou větu poslední „V případě 
nepřítomnosti kontrolované osoby nebo povinné osoby při odběru 
vzorku bude potvrzení o odběru vzorku kontrolované osobě doručeno 
bez zbytečného odkladu dodatečně.“ nahradit větou „Nelze-li 
kontrolované či povinné osobě předat potvrzení o odběru vzorku 
bezprostředně na místě kontroly, bude potvrzení kontrolované osobě 
doručeno následně bez zbytečného odkladu.“, a to z důvodu větší 
formální jednoznačnosti textu předpisu; materiálně zůstává postup 
beze změn. 

 

Akceptováno 
 
Příslušné ustanovení vyhlášky bylo ve smyslu připomínky 
upraveno.  
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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MF 
 

Doporučující připomínka 
K bodu 34: Doporučujeme do výčtu uvést i pohonnou hmotu HVO30. 

 

Vysvětleno 
 
Přestože je předkladateli známo, že petrolejářské společnosti 
v současnosti začínají zavádět toto směsné palivo na trh (podle 
dostupných zpráv například UNIPETROL RPA na čerpacích 
stanicích BENZINA od 16. 03. 2020), není důvod a ani žádné 
legislativní či normativní opodstatnění zavádět dodatečné 
nesystémové označení mimo normu ČSN EN 16942 
v návaznosti na směrnici 2014/94/EU. Pokud jde o jakostní 
požadavky na takové palivo, musí toto (v principu prémiové) 
palivo odpovídat ve shodě s ČSN EN 15940 specifikacím pro 
běžnou motorovou naftu podle ČSN EN 590, neboť je HVO 
použito prakticky vždy pouze jako komponenta. V případě, že 
by šlo o palivo čistě na bázi HVO, musí potom splňovat 
požadavky ČSN EN 15940, neboť jde o čistou parafinickou 
motorovou naftu (XTL). 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

MF 
 

Doporučující připomínka 
 

K bodu 35: Doporučuje se revidovat ustanovení § 8a, a to jednak 
směrem k jeho formulačnímu zjednodušení (např. slova „, předávané 
provozovatelem dobíjecí stanice, se předávají“ nahradit slovy „předává 
provozovatel dobíjecí stanice“), a za druhé specifikovat, alespoň 
v  důvodové zprávě, výlučnou či doporučenou formu formuláře, na 
kterém se údaje dle § 8a předávají, jinými slovy, zda se formulář 
podává elektronicky či fyzicky, a zda jeho tiskopis MPO zveřejní 
způsobem umožňující dálkový přístup. 

 
 
 
 
 

 

Akceptováno 
 
Příslušné ustanovení vyhlášky bylo ve smyslu připomínky 
upraveno.  
 
Specifikace formuláře je uvedena v důvodové zprávě. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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MF 
 

Doporučující připomínka 
 

K příloze č. 2: Doporučujeme přílohu č. 2 vztáhnout i na pohonnou 
hmotu HVO30, v této souvislosti je nutné upravit i § 5 písm. b) 
vyhlášky. Odůvodnění: Směsná pohonná hmota HVO30 má být podle 
našich informací nabízena na čerpacích stanicích s tím, že bude plnit 
normu ČSN EN 590, tedy by měla splňovat i vlastnosti uvedené v 
příloze č. 2. 

 

Vysvětleno 
 
Ve smyslu poznámky k připomínce MF k bodu 34. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

MF 
 

Doporučující připomínka 

 
K příloze č. 4: Doporučujeme přílohu č. 4 vztáhnout i na pohonnou 
hmotu HVO30. Odůvodnění: Směsná pohonná hmota HVO30 má být 
podle našich informací nabízena na čerpacích stanicích s tím, že bude 
plnit normu ČSN EN 590. 

 

Vysvětleno 
 
 
Ve smyslu poznámky k připomínce MF k bodu 34. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

MF 
 

Doporučující připomínka 
 

Do návrhu je třeba doplnit číslo poslední novely zákona č. 311/2006 
Sb., o pohonných hmotách, novela byla uveřejněna ve Sbírce zákonů 
pod číslem 48/2020 Sb. 

 

Akceptováno 

 

 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

 

MF 
 

Doporučující připomínka 

 
V předkládací zprávě se uvádí, že navrhovaná právní úprava jistě 
přinese ekonomické přínosy pro podnikatelskou veřejnost. 
Z uvedeného není zcela jasné, z čeho budou ekonomické přínosy 
vyplývat. Doporučujeme vysvětlit. 

 

 

Akceptováno 
 

 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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MZV 
 

Doporučující připomínka 

 
Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska své působnosti 
neuplatňuje/neuplatnilo žádné připomínky, nicméně na této pracovní 
úrovni si dovoluji dát ke zvážení zavedení zkratky "zákona", resp. 
vložení slov "(dále jen "zákon") v úvodní větě navrhované vyhlášky, 
pod jejím nadpisem, neboli před text "k provedení", a dále doplnění 
této věty slovem "zákona"  (za text "§ 7 odst. 5"). Tuto "nabídku" činím 
i při vědomí, že tato zkratka není použita ani u předcházejících 
vyhlášek, které vyhlášku č. 133/2010 Sb. dosud novelizovaly, a 
domněnce, že zákony, které novelizovaly zmocňovací ust. § 11 zákona 
o pohonných hmotách nemusejí být shodné s těmi, které novelizovaly 
jeho navrhovanou vyhláškou prováděná ustanovení. 

Vysvětleno 
 
Doplnění slova „zákona“ za slova „§ 7 odst. 5“ by bylo 
nadbytečné. Je použita formulace, jaká byla použita u obou 
předchozích novely dané vyhlášky. 
 

 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Úřad vlády ČR 

(Odbor 
kompatibility) 
 

Zásadní připomínka 
 

K návrhu nebyla přiložena srovnávací tabulka ke směrnici 98/70/ES. 

 

Vysvětleno 
 
Zřejmě jde o nedorozumění, neboť tato srovnávací tabulka byla 
přílohou. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 

Úřad vlády ČR 

(Odbor 
kompatibility) 
 

Zásadní připomínka 
 

K příloze č. 15 a 16: 

Oba formuláře obsahují jednak „identifikační číslo“, jednak „adresu 

trvalého pobytu“. Jelikož i zákon v § 6 správně předpokládá možnost, 

že provozovatelem čerpací nebo dobíjecí stanice může být 

také cizinec, je nutno toto zohlednit například pomocí dovětku „bylo-li 

přiděleno“ v případě identifikačního čísla, a doplněním „místa pobytu“ 

pro fyzické osoby - nepodnikatele, a adresy případné pobočky na 

území ČR pro fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby.  

Akceptováno 
 
Přílohy č. 15 a 16 byly ve smyslu připomínky vyměněny. 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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