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

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

zelenou emisní plaketu. Naopak vozidla se vznětovým motorem s emisní normou EURO 4 by měla 

mít plaketu žlutou (tj. zpřísnění oproti současnému stavu).  

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

EURO 4 a výše (zelenou).  

 

Odůvodnění: 

Z hlediska cíle novelizovaného nařízení (kvalita ovzduší) ani administrativních nákladů nedává smysl 

oddělovat od sebe vozidla splňující emisní normu EURO 5 a EURO 6 u vozidel se vznětovým 

motorem a vozidla od emisní třídy EURO 4 výše s motorem zážehovým. 

 

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

dokonce i plná kompatibilita tak, aby mohly být plakety uznávány mezi oběma státy vzájemně. 

Německý systém zohledňuje, které škodlivé látky nejvíce škodí právě ve městech, což je jiné 

u benzinových a naftových motorů. U benzinových se vycházelo z principu, že základním zlomem 

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

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

zážehových motorů od EURO 1 výše. U dieselových je systém složitější, kdy zelenou plaketu mohou 

mít pouze vozy s filtry pevných částic (DPF). 

 

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

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

částic zásadní důvod je administrativně dělit. U zážehových motorů přidání samostatné plakety 

EURO 5 a 6 nepřináší zásadní efekt ve městech (hodnoty jsou nižší, ale nikoliv řádově), základem by 

nadále měl zůstat jedovatý CO. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 

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

Požadujeme naopak zavedení dvou různých emisních plaket pro bateriová a vodíková elektrická 

vozidla (tedy vozidla s lokálními nulovými emisemi) na jedné straně a plug-in hybridy na straně 

druhé. 

 

Odůvodnění: 

Zavedení zvláštních emisních plaket pro elektrická vozidla vnímáme pozitivně jako další opatření na 

podporu čisté mobility. Z hlediska cíle nařízení vlády (zaměření na kvalitu ovzduší, zejména ve 

městech) je nicméně třeba vzít v úvahu, že plug-in hybridy se mohou pohybovat i jen výhradně na 

benzín nebo na naftu, a proto do budoucna bude užitečné mít od sebe BEVs/FCEVs a PHEVs emisní 

plaketou odlišené. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 


