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NÁZEV MATERIÁLU 

Připomínky Svazu průmyslu a dopravy České republiky k Návrhu 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 
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KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
1. 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. 
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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.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

2. 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).  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

3. 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).  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

4. 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 
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a bio-LCNG je specifikace určena maximálně přípustným obsahem síry.“ 

 

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).  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

5. 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.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

6. 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 

“ 
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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. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 


