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Svaz průmyslu a dopravy ČR by rád předal zásadní připomínky k návrhu novely zákona o pohonných 

hmotách. Uplatněné připomínky se týkají kromě jiného správného uchopení definičních pojmů tak, aby 

česká legislativa věrně a do důsledku filosofie normotvůrce kopírovala legislativu evropskou. Z důvodu 

zesílení transparence systému a robustnosti předpisu dále navrhujeme doplnit novou povinnost 

provozovatelům dobíjecích stanic, která má informačně-oznamovací povahu. Jsme přesvědčeni, že 

případný nárůst administrativy je v tomto případě významně kompenzován přidanou hodnotou plynoucí ze 

znalosti těchto navrhovaných skutečností. V neposlední řadě doporučujeme vyčlenit ustanovení týkající se 

evidence dobíjecích stanic do samostatného paragrafu. 

ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

Připomínka č. 1: K § 2, písm. a), Vymezení pojmů 

Návrh na změnu: 

V § 2, v bodě a) se na konci věty doplňuje: „včetně kapalných aditiv, která jsou povinnou látkou nezbytnou 

pro provoz vozidla, která se doplňuje v návaznosti na palivo a bez které není provoz vozidla legislativně 

ani technicky možný,“ 

Úplné znění ustanovení 

§ 2 

 

Vymezení pojmů 

 

V tomto zákoně se rozumí 

 

a) pohonnou hmotou motorový benzin, motorová nafta, směsné palivo a alternativní palivo, pokud 

jsou určeny k pohonu motoru vozidla nebo zvláštního vozidla, včetně kapalných aditiv, která 

jsou povinnou látkou nezbytnou pro provoz vozidla, která se doplňuje v návaznosti na 

palivo a bez které není provoz vozidla legislativně ani technicky možný, 
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Odůvodnění 

V souvislosti s novými požadavky technických předpisů pro konstrukci vozidel došlo k výrazné změně, kdy 

kapalné aditivum „ADBLUE“ u naftových motorů v praxi naplňuje z hlediska užití stejnou úlohu jako palivo a 

stává se látkou nezbytnou pro provoz vozidla. Naplňuje tím věcně stejný požadavek na kvalitu pohonných 

hmot, jako např. motorový benzin motorová nafta atd. Zároveň rozšíření této definice neumožní zahrnout 

další provozní hmoty, které mají jiný charakter, jako je např. brzdová kapalina, motorový olej či jiná aditiva, 

která jsou pouze doporučující a nikoliv nezbytná pro provoz vozidla. Shodný monitoring a pravidla jako platí 

pro pohonné hmoty je naprosto nezbytný požadavek, nestačí zde obecná kontrola jako u jiných provozních 

hmot. Nezařazení doplňku definice by potenciálně mohlo znamenat ohrožení životního prostředí a činnosti 

motorů vozidel. Požadavky na jakostní složení tohoto produktu jsou navíc vysoké a jeho rychle rostoucí 

spotřeba zvyšuje riziko, že na trh budou uváděny produkty, které kvalitativní požadavky nesplňují, neboť 

byly vyrobeny z levnějších surovin. 

Připomínka č. 2: K § 2, písm. n) – čl. I novelizační bod č. 8 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme upravit novelizační bod č. 8 takto: 

„8. V § 2 se v písmeni n) slovo „jeden“ nahrazuje slovy „samostatný soubor jednoho“. 

Úplné znění ustanovení 

„n) dobíjecí stanicí jeden samostatný soubor jednoho nebo více dobíjecích bodů“. 

 
Odůvodnění 

Cílem je zabránit nesprávnému výkladu pojmu dobíjecí stanice. Dobíjecí stanicí se rozumí jedno kompaktní 

zařízení, na kterém může být umístěno více konektorů pro dobíjení. Jedná se o analogii výdejního stojanu 

v případě čerpací stanice. Dobíjecí stanicí není soubor více těchto zařízení pro dobíjení, tj. analog čerpací 

stanice pohonných hmot. 

Připomínka č. 3: K § 2, písm. p) a q) – čl. I novelizační bod č. 9 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 9, který zní: 

„9. V § 2 písmena p) a q) znějí: 

„p) běžným dobíjecím bodem dobíjecí bod, který 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, 

q) vysoce výkonným dobíjecím bodem dobíjecí bod, který umožňuje přenos elektřiny do elektrického 

vozidla s výkonem vyšším než 22 kW,“. 
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Dosavadní novelizační body 9 až 60 se přečíslují jako 10 až 61.“ 

Úplné znění ustanovení 

"p) běžnou dobíjecí stanicí běžným dobíjecím bodem dobíjecí stanice bod, která který 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, 

q) vysoce výkonnou dobíjecí stanicí výkonným dobíjecím bodem dobíjecí stanice bod, která který 

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

Odůvodnění 

Český překlad směrnice 2014/94/EU není zcela správný. V anglickém znění směrnice, které bylo přijato, je 

definován pojem „charging point“, tj. dobíjecí bod, a v tomto smyslu se dále ve směrnici s tímto pojmem 

pracuje i ve smyslu rozlišení, zda se jedná o běžný nebo vysoce výkonný: 

„(4) ‘normal power recharging point’ means a recharging point that allows for a transfer of electricity to an 

electric vehicle with a power less than or equal to 22 kW, excluding devices with a power less than or equal 

to 3,7 kW, which are installed in private households or the primary purpose of which is not recharging 

electric vehicles, and which are not accessible to the public; (5) ‘high power recharging point’ means a 

recharging point that allows for a transfer of electricity to an electric vehicle with a power of more than 22 

kW;“. 

Za současné české právní úpravy, kdy se rozlišení, zda se jedná o běžné nebo vysoce výkonné zařízení, 

vztahuje k celé dobíjecí stanici a nikoliv k jednotlivému bodu, se potýkají provozovatelé dobíjecích stanic 

s tím, jak pro účely povinné evidence podle § 6 identifikovat zařízení (dobíjecí stanici) v případě, kdy v rámci 

jednoho kompaktního zařízení jsou umístěny jak konektor pro běžné dobíjení, tak konektor pro vysoce 

výkonné dobíjení.   

Považujeme za zásadní uvést českou právní úpravu do souladu s evropskou (zejména anglickou verzí textu 

směrnice, s níž jednotlivé členské státy vyslovily souhlas a kterou evropské orgány přijaly) a současně jsme 

připraveni ve spolupráci s orgány státní správy (zejména stálým zastoupením a Ministerstvem průmyslu a 

obchodu) iniciovat změnu překladu výše uvedené směrnice tak, aby byl uveden do souladu se záměrem 

přijaté směrnice.  

Připomínka č. 4: K § 2, písm. t) – čl. I novelizační bod č. 10 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme rozšířit novelizační bod č. 10 (původně 9) o nové písmeno t), které zní „t) provozovatelem 
dobíjecí stanice fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje její provoz pro účely dobíjení elektrických 
vozidel“. Novelizační bod č. 10 tedy zní: 

„10. V § 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí: 
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„s) výdejní jednotkou stavba nebo zařízení, z něhož se pohonné hmoty pouze vydávají a jehož součástí je 

jedna nebo více skladovacích nádrží na uskladnění pohonných hmot o souhrnném objemu větším než 5 

m3,  

t) provozovatelem dobíjecí stanice fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje její provoz pro účely 

dobíjení elektrických vozidel.“ 

Úplné znění ustanovení 

„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., 

s) výdejní jednotkou stavba nebo zařízení, z něhož se pohonné hmoty pouze vydávají a jehož součástí je 

jedna nebo více skladovacích nádrží na uskladnění pohonných hmot o souhrnném objemu větším 

než 5 m3, 

t) provozovatelem dobíjecí stanice fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje její provoz pro účely 

dobíjení elektrických vozidel.“ 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že provozovatel dobíjecí stanice a její vlastník mohou být odlišné osoby, přičemž základní 

práva a povinnosti by měly být zákonem ukládány především ve vztahu k provozovateli dobíjecí stanice, 

doporučujeme zavést definici provozovatele dobíjecí stanice. 

Připomínka č. 5: K § 6 – čl. I novelizační body č. 24 až 32 

Návrh na změnu: 

V návaznosti na připomínku č. 7 navrhujeme z ustanovení celého § 6 vypustit dobíjecí stanice a veškeré 
údaje vztahující se pouze k jejich evidenci. Taková úprava předpokládá jednak úpravu stávajících 
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novelizačních bodů, jednak vložení nových novelizačních bodů. Jednotlivé novelizační body tedy znějí (v 
závorce uvedeny kurzívou pro informaci čísla bodů dle číslování v novele předložené do MPŘ, není však 
součástí textu navrhovaného do vlastní novely): 

„24. (původně 23)  V § 6 nadpis zní „Evidence čerpacích stanic a výdejních jednotek“. 

25. (původně 24)  V § 6 odstavec 1 zní: 

„(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě evidenci čerpacích stanic a výdejních jednotek. 
Ministerstvo zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam veřejně přístupných 
čerpacích stanic, který obsahuje údaje uvedené v odstavci 2 písm. b, c) a e) až g). Ostatní údaje 
z evidence čerpacích stanic a výdejních jednotek jsou neveřejné.“ 

26. (nový bod) Vkládá se nový novelizační bod č. 26, který zní: 

 „V § 6 odst. 2 se v návětí zrušují slova „a dobíjecích“ a v celém ustanovení odst. 2 se 

zrušují slova „nebo dobíjecích“.“ 

 Dosavadní body 26 až 61 se přečíslují jako 27 až 62. 

27. (původně 25)  V § 6 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „místa podnikání“ nahrazují slovem „sídla“.  

28. (původně 26)  V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, zejména systém 

geografických souřadnic“. 

29. (původně 27)  V § 6 odst. 2 písmeno f) zní: 

„f) obchodní značka, pod kterou je provozována čerpací stanice,“. 

Bod 30. (původně 28) se zrušuje. Dosavadní body 31 až 62 se přečíslují jako 30 až 61. 

30. (původně 29)  V § 6 odst. 3 písm. a) a b) se text „e)“ nahrazuje textem „f)“. 

31. (původně 30) V § 6 se odstavec 4 zrušuje. Dosavadní odstavec 5 se označuje jako 4.“ 

32. (původně 31)  V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí: 

„(5) Do evidence výdejních jednotek se zapisují 

a) údaje o vlastníku výdejní jednotky, 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 sídla, 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 výdejní jednotky, 

c) adresa výdejní jednotky, nebo v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu výdejní 
jednotky, zejména systém geografických souřadnic,  

d) název vydávaných pohonných hmot, 

e) datum uvedení výdejní jednotky do provozu a datum ukončení provozu výdejní jednotky. 

(6) Vlastník výdejní jednotky je povinen ministerstvu 
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a) před uvedením výdejní jednotky do provozu oznámit údaje podle odstavce 5 písm. a) až d), 

b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení výdejní jednotky do provozu nebo ukončení jejího 
provozu a každou změnu údaje podle odstavce 5 písm. a) až d).“. 

Úplné znění ustanovení 

§ 6 

Evidence čerpacích a dobíjecích stanic a výdejních jednotek 

(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě evidenci čerpacích a dobíjecích stanic a výdejních 

jednotek. Evidence čerpacích a dobíjecích stanic a výdejních jednotek 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) písm. 

b), c) a e) až h). Ostatní údaje z evidence čerpacích a dobíjecích stanic a výdejních jednotek jsou neveřejné. 

(2) Do evidence čerpacích a dobíjecích stanic se zapisují 

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 sídla, 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, zejména systém geografických souřadnic, 

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) obchodní značka, pod kterou je provozována čerpací nebo dobíjecí stanice, 

f) g) počet dobíjecích bodů na dobíjecí stanici, typ standardu připojení pro jednotlivé dobíjecí body a 

informace o možnosti používání více dobíjecích bodů na dobíjecí stanici souběžně, 

g) h) g) datum uvedení čerpací nebo dobíjecí stanice do provozu a datum ukončení provozu čerpací nebo 

dobíjecí stanice. 

(3) Vlastník čerpací stanice je povinen ministerstvu 
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a) před uvedením čerpací stanice do provozu oznámit údaje podle odstavce 2 písm. a) až e) f), 

b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení čerpací stanice do provozu nebo ukončení provozu čerpací 

stanice a každou změnu údaje podle odstavce 2 písm. a) až e) f). 

(4) Vlastník dobíjecí stanice je povinen ministerstvu 

a) před uvedením dobíjecí stanice do provozu oznámit údaje podle odstavce 2 písm. a) až d) a f), f) a g), 

b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení provozu dobíjecí 

stanice a každou změnu údaje podle odstavce 2 písm. a) až d) a f), f) a g). 

(54) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na čerpací stanice, ve kterých se vydávají pohonné 

hmoty výlučně pro pohon vozidel ozbrojených sil3), vozidel základní složky integrovaného záchranného 

systému10) nebo vozidel určených k plnění úkolů zpravodajských služeb4). 

(65) Do evidence výdejních jednotek se zapisují 

a) údaje o vlastníku výdejní jednotky, 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 sídla, 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 výdejní jednotky, 

c) adresa výdejní jednotky, nebo v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu výdejní jednotky, 

zejména systém geografických souřadnic,  

d) název vydávaných pohonných hmot, 

e) datum uvedení výdejní jednotky do provozu a datum ukončení provozu výdejní jednotky. 

(76) Vlastník výdejní jednotky je povinen ministerstvu 

a) před uvedením výdejní jednotky do provozu oznámit údaje podle odstavce 6 písm. a) až d), 

b) bez zbytečného odkladu oznámit uvedení výdejní jednotky do provozu nebo ukončení jejího provozu 

a každou změnu údaje podle odstavce 6 písm. a) až d). 

Odůvodnění 
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S ohledem na specifický a odlišný rozsah údajů evidovaných v případě dobíjecích stanic (na rozdíl od 

čerpacích stanic), kdy v případě dobíjecích stanic se dále předpokládá detailnější úprava na úrovni 

prováděcího právního předpisu, považujeme za vhodnější upravit podmínky pro evidenci dobíjecích stanic 

v rámci samostatného paragrafu (viz připomínka č. 6) a v návaznosti na tuto úpravu vypustit dobíjecí stanice 

v rámci tohoto § 6. 

Připomínka č. 6: K § 6q – čl. I nový novelizační bod č. 35 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 35, který zní: 

„35. Do § 6q se vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„(6) Provozovatel dobíjecí stanice předává ministerstvu jednou ročně údaje o množství elektřiny 

spotřebované pro dobíjení vozidel v jím provozovaných dobíjecích stanicích. Rozsah a způsob předávání 

údajů stanoví prováděcí právní předpis.“. 

Dosavadní novelizační body 35 až 61 se přečíslují jako 36 až 62.“ 

Úplné znění ustanovení 

„(6) Provozovatel dobíjecí stanice předává ministerstvu jednou ročně údaje o množství elektřiny 

spotřebované pro dobíjení vozidel v jím provozovaných dobíjecích stanicích. Rozsah a způsob předávání 

údajů stanoví prováděcí právní předpis.“ 

Odůvodnění 

Cílem je pro statistické účely zajistit od provozovatelů dobíjecích stanic informace o celkové spotřebě 

elektřiny pro dobíjení elektrických vozidel na území ČR. 

Připomínka č. 7: K evidenci dobíjecích stanic – nový § 6r – čl. I, nový novelizační bod č. 36 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme vložit nový § 6r o evidenci dobíjecích stanic jako novelizační bod č. 36, který zní: 

„36. Vkládá se nový § 6r, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou zní: 

„§ 6r 

Evidence dobíjecích stanic 

(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě evidenci dobíjecích stanic. Ministerstvo zveřejňuje 

způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam veřejně přístupných dobíjecích stanic, který obsahuje údaje 

uvedené v odstavci 2 písm. a) 1. i) nebo 2 i), b) až k). Ostatní údaje z evidence dobíjecích stanic jsou 

neveřejné. 

(2) Do evidence dobíjecích stanic se zapisují 
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a) údaje o vlastníku dobíjecí stanice a údaje o provozovateli dobíjecí stanice, není-li zároveň jejím 

vlastníkem, a to 

1. u právnické osoby: 

i) obchodní firma nebo název, 

ii) sídlo, 

iii) 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: 

i) jméno a příjmení, popřípadě též obchodní firma, 

ii) datum narození, 

iii) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

iv) 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) počet dobíjecích bodů a pro každý dobíjecí bod typ, nominální maximální výkon, standard nebo 

standardy, pokud je dobíjecí bod vybaven více standardy, 

c) celkový nominální maximální výkon dobíjecí stanice, 

d) GPS souřadnice dobíjecí stanice, případně té konstrukční části dobíjecí stanice, která je vybavena 

dobíjecími body, 

e) adresa dobíjecí stanice, pokud je přidělena, nebo jiný upřesňující popis. 

f) údaj, zda je dobíjecí stanice veřejně přístupná nebo nikoliv, v případě veřejně přístupné dobíjecí stanice 

informace o časové přístupnosti, 

g) identifikace dobíjecí stanice identifikačním kódem, je-li přidělen, 

h) způsoby identifikace nebo autorizace provozovatelů elektromobilů za účelem dobíjení na dobíjecí 

stanici, 

i) platební metody dostupné na dobíjecí stanici, 

j) telefonický kontakt na provozovatele dobíjecí stanice, 

k) datum uvedení dobíjecí stanice do provozu a datum ukončení provozu dobíjecí stanice, byl-li již její 

provoz ukončen. 

(3) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen ministerstvu 

a) před uvedením dobíjecí stanice do provozu oznámit údaje podle odstavce 2, 

b) bez zbytečného odkladu oznámit datum uvedení dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení provozu 

dobíjecí stanice a každou změnu údaje podle odstavce 2, 
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(4) Způsob a termíny pro předávání dat podle odstavce 2 a 3 a jejich zveřejňování podle odstavce 1 

stanoví prováděcí právní předpis. 

(5) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen Ministerstvu dopravy předávat údaje související se 

zaváděním inteligentních dopravních systémů18a). Ministerstvo dopravy zveřejní tyto údaje způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Rozsah a způsob předávání dat a jejich zveřejňování stanoví prováděcí právní 

předpis. 

(6) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na dobíjecí stanice používané výlučně pro dobíjení 

vozidel ozbrojených sil3), vozidel základní složky integrovaného záchranného systému10) nebo vozidel 

určených k plnění úkolů zpravodajských služeb4). 

___________________ 

18a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních 

dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy a Nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/40/EU, pokud jde o poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii.“ 

Dosavadní novelizační body 36 až 62 se přečíslují jako 37 až 63.“ 

Úplné znění ustanovení 

„§ 6r 

Evidence dobíjecích stanic 

(1) Ministerstvo vede v elektronické podobě evidenci dobíjecích stanic. Ministerstvo zveřejňuje 

způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam veřejně přístupných dobíjecích stanic, který obsahuje 

údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) 1. i) nebo 2 i), b) až k). Ostatní údaje z evidence dobíjecích stanic jsou 

neveřejné. 

(2) Do evidence dobíjecích stanic se zapisují 

a)  údaje o vlastníku dobíjecí stanice a údaje o provozovateli dobíjecí stanice, není-li zároveň jejím 

vlastníkem, a to 

1. u právnické osoby: 

i) obchodní firma nebo název, 

ii) sídlo, 

iii) 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: 

i) jméno a příjmení, popřípadě též obchodní firma, 

ii) datum narození, 

iii) identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 
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iv) 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)  počet dobíjecích bodů a pro každý dobíjecí bod typ, nominální maximální výkon, standard nebo 

standardy, pokud je dobíjecí bod vybaven více standardy, 

c)  celkový nominální maximální výkon dobíjecí stanice, 

d)  GPS souřadnice dobíjecí stanice, případně té konstrukční části dobíjecí stanice, která je vybavena 

dobíjecími body, 

e)  adresa dobíjecí stanice, pokud je přidělena, nebo jiný upřesňující popis. 

f)  údaj, zda je dobíjecí stanice veřejně přístupná nebo nikoliv, v případě veřejně přístupné dobíjecí 

stanice informace o časové přístupnosti, 

g)  identifikace dobíjecí stanice identifikačním kódem, je-li přidělen, 

h)  způsoby identifikace nebo autorizace provozovatelů elektromobilů za účelem dobíjení na dobíjecí 

stanici, 

i)  platební metody dostupné na dobíjecí stanici, 

j)  telefonický kontakt na provozovatele dobíjecí stanice, 

k)  datum uvedení dobíjecí stanice do provozu a datum ukončení provozu dobíjecí stanice, byl-li již její 

provoz ukončen. 

(3) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen ministerstvu 

a)  před uvedením dobíjecí stanice do provozu oznámit údaje podle odstavce 2, 

b)  bez zbytečného odkladu oznámit datum uvedení dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení provozu 

dobíjecí stanice a každou změnu údaje podle odstavce 2. 

(4) Způsob předávání dat podle odstavců 2 a 3 a jejich zveřejňování podle odstavce 1 stanoví 

prováděcí právní předpis. 

(5) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen Ministerstvu dopravy předávat údaje související se 

zaváděním inteligentních dopravních systémů18a). Ministerstvo dopravy zveřejní tyto údaje způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Rozsah a způsob předávání dat a jejich zveřejňování stanoví prováděcí 

právní předpis. 

(6) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na dobíjecí stanice používané výlučně pro dobíjení 

vozidel ozbrojených sil3), vozidel základní složky integrovaného záchranného systému10) nebo vozidel 

určených k plnění úkolů zpravodajských služeb4). 

___________________ 
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18a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení 

inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy a Nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé 

Unii.“ 

Odůvodnění 

V případě dobíjecích stanic se odlišuje rozsah a obsah předávaných údajů od čerpacích stanic. Z tohoto 

důvodu se navrhuje vyjmout evidenci dobíjecích stanic z dosavadního § 6 a upravit jej samostatným § 6r. 

Zároveň se navrhují specifické úpravy v předávaných údajích a v rozsahu zveřejňovaných údajů. Ve vazbě na 

GDPR se uveřejňuje pouze název obchodní společnosti/jméno fyzické osoby vlastnící případně provozující 

veřejnou dobíjecí stanici (bez dalších osobních údajů). 

V případě odst. 2 písm. b) se u každého dobíjecího bodu uvádí typ, tj. zda se jedná o běžný dobíjecí bod, 

nebo vysoce výkonný dobíjecí bod. Zároveň pokud je dobíjecí bod vybaven různými standardy, uvádí se 

rovněž i tyto jednotlivé standardy konektivity, přičemž s ohledem na definici dobíjecího bodu i přes 

existenci více konektorů lze v jednom okamžiku využít pouze jeden z nich (tj. nelze nabíjet z těchto 2 

různých konektorů 2 elektromobily současně; v opačném případě by se již nejednalo o dobíjecí bod ale 

dobíjecí stanici). Zároveň se vymezují maximální nominální výkony ve vztahu k jednotlivým dobíjecím 

bodům. Současně se dle písm. c) vyžaduje uvádět celkový nominální výkon dobíjecí stanice, který však může 

být nižší než součet jednotlivých nominálních výkonů dobíjecích bodů v rámci dané dobíjecí stanice. 

Zároveň je žádoucí poskytnout elektromobilistům přesnější vymezení polohy/umístění dané dobíjecí 

stanice, proto se kromě adresy (je-li přidělena) vyžaduje po provozovateli dobíjecí stanice jednoznačně 

uvádět GPS souřadnice (viz odst. 2 písm. d). 

Vzhledem k tomu, že veřejné dobíjecí stanice nemusí být vždy dostupné po celých 24 hodin, nově se 

vyžaduje sdělovat ministerstvu a veřejnosti poskytovat údaj i o tom, v jakých hodinách lze u dobíjecí stanice 

elektromobil dobíjet (viz odst. 2 písm. f). 

S ohledem na předpokládané on-line využití informací o dobíjecích stanicích je rovněž vhodné je 

identifikovat prostřednictvím jednoznačného identifikátoru (viz odst. 2 písm. g). Pro tyto účely se 

předpokládá v budoucnu vytvoření jednotného systému identifikačních kódů. Do té doby jsou prozatím do 

evidence zaznamenávány identifikátory navržené jednotlivými provozovateli dobíjecích stanic. 

Pro uživatele dobíjecích stanic je rovněž klíčová informace, co musí učinit pro to, aby dobíjení bylo 

aktivováno (např. zda je nutné použít RFID čip, nebo se aktivuje prostřednictvím internetové/mobilní 

aplikace apod.). Za tímto účelem budou provozovatelé veřejně přístupných dobíjecích stanic nově 

poskytovat ministerstvu informace o způsobech identifikace/autorizace elektromobilistů (viz odst. 2 písm. 

h). Pro uživatele dobíjecích stanic jsou rovněž nezbytné informace o tom, jakým způsobem lze za dobíjení 

na dané dobíjecí stanici zaplatit (viz odst. 2 písm. i), a rovněž i telefonický kontakt na provozovatele dobíjecí 

stanice pro případ technických problémů (help desk linka). Ministerstvo bude následně všechny tyto 

uvedené údajů zveřejňovat.  

V návaznosti na směrnici 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních 

dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy, a konkrétně pak 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se doplňuje 
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směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování multimodálních 

informačních služeb o cestování v celé Unii, se dále navrhuje upravit povinnost předávat Ministerstvu 

dopravy tzv. dynamické údaje, které budou důležité pro elektromobilisty, zejména informace o tom, zda je 

daná dobíjecí stanice v provozu. V současné době se tento systém buduje, resp. se vytváří postupně 

podmínky pro zahrnutí elektromobility do tohoto systému. Z tohoto důvodu se navrhuje odložit účinnost 

předmětného ustanovení (viz dále připomínka č. 10) tak, aby byl dán prostor na úpravu na úrovni 

prováděcího právního předpisu a současně na realizaci takového řešení (jak na straně poskytovatelů dat, 

tak na straně příjemce dat a zveřejňujícího subjektu). 

Za oznamování údajů a změn by měl být odpovědný provozovatel dobíjecí stanice. Udělovat povinnost 

oběma subjektům, tj. jak vlastníkovi, tak provozovateli dobíjecí stanice představuje neúměrnou 

administrativní zátěž. Současně by bylo obtížné identifikovat, které údaje překládá vlastník a které 

provozovatel stanice. Aktuálnost údajů o dobíjecí stanici je klíčová pro provoz dobíjecí stanice, tedy 

povinnost se doporučuje uložit provozovateli DS. Je na provozovateli, aby si příslušné informace opatřil od 

vlastníka stanice, k užívání jehož zařízení získal právní titul, pokud těmito informacemi sám nedisponuje. 

Pro účely zajištění jednotného formátu předávání požadovaných údajů Ministerstvu průmyslu a obchodu by 

měly být detaily upraveny prováděcím předpisem.  

Připomínka č. 8: K § 8 odst. 1 písm. f) – čl. I nový novelizační bod č. 45 (původně 42) 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme upravit novelizační bod č. 45 takto: 

„45. V § 8 odst. 1 písm. f) zní: 

„f) jako provozovatel dobíjecí stanice v rozporu s § 6r odst. 3 písm. a) neoznámí před uvedením dobíjecí 

stanice do provozu údaje do evidence dobíjecích stanic podle § 6r odst. 2 písm. a), b), c), d), e nebo g) 

nebo v rozporu s § 6r odst. 3 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 § 6r odst. 2 písm. a), b), c), d), e) nebo g), nebo“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„f) jako vlastník provozovatel dobíjecí stanice v rozporu s § 6r odst. 43 písm. a) neoznámí před uvedením 

dobíjecí stanice do provozu údaje do evidence dobíjecích stanic podle § 6r odst. 2 písm. a), b), c), d), e 

nebo f) g) nebo v rozporu s § 6r odst. 43 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 § 6r odst. 2 písm. a), b), c), d), e) nebo f) g)., nebo“. 

Odůvodnění 

Úprava navazuje na připomínku č. 7, kterou se odděluje evidence dobíjecích stanic do samostatného 

paragrafu. 

Připomínka č. 9: K § 9 odst. 10 – čl. I nový novelizační bod č. 56 (původně 53) 
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Návrh na změnu: 

Navrhujeme upravit novelizační bod č. 56 takto: 

„56. V § 8 odstavec 10 zní: 

„(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dobíjecí stanice dopustí přestupku tím, 

že v rozporu s § 6r odst. 3 písm. a) neoznámí před uvedením dobíjecí stanice do provozu údaje do evidence 

dobíjecích stanic podle § 6r odst. 2 písm. a), b), c), d), e) nebo g) nebo v rozporu s § 6r odst. 3 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 § 6r odst. 2 písm. a), b), c), 

d), e) nebo g).“  

Úplné znění ustanovení 

„(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník provozovatel dobíjecí stanice dopustí 

správního deliktu přestupku tím, že v rozporu s § 6r odst. 43 písm. a) neoznámí před uvedením dobíjecí 

stanice do provozu údaje do evidence dobíjecích stanic podle § 6r odst. 2 písm. a), b), c), d), e) nebo f) g) 

nebo v rozporu s § 6r odst. 43 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 § 6r odst. 2 písm. a), b), c), d), e) nebo f) g). 

Odůvodnění 

Úprava navazuje na připomínku č. 7, kterou se odděluje evidence dobíjecích stanic do samostatného 

paragrafu. 

Připomínka č. 10: K § 11 – čl. I nový novelizační bod č. 64 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 64, který zní: 

 „64. § 11 včetně nadpisu zní: 

„§ 11 

Zmocňovací ustanovení 

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 5 odst. 7 písm. b) 

bodu 4, § 6r odst. 4, § 6q odst. 6 a § 7 odst. 5. 

(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 6r odst. 5.“.“ 

Úplné znění ustanovení 

„§ 11 

Zmocňovací ustanovení 

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4, § 5 odst. 7 písm. b) 
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bodu 4, § 6r odst. 4, § 6q odst. 6 a § 7 odst. 5. 

(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 6r odst. 5.“. 

Odůvodnění 

Úprava navazuje na připomínku č. 6, kterou se zavádí povinnost provozovatelů dobíjecích stanic poskytovat 

další údaje Ministerstvu průmyslu a obchodu, a připomínku č. 7, kterou se zavádí povinnost předávat údaje 

Ministerstvu dopravy. 

Připomínka č. 11: K článku III. Účinnost 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme upravit účinnost takto: 

 „Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení § 6r odst. 5, který 

nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 

Úplné znění ustanovení 

„Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení § 6r odst. 5, který 

nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.“ 

Odůvodnění 

Jak je uvedeno výše, v návaznosti na směrnici 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení 

inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy a 

konkrétně pak Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017, kterým se 

doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování multimodálních 

informačních služeb o cestování v celé Unii, se navrhuje povinnost předávat Ministerstvu dopravy tzv. 

dynamické údaje, které budou důležité pro elektromobilisty, zejména informace o tom, zda je daná dobíjecí 

stanice v provozu apod. V současné době již bylo stanoveno, že vnitrostátním přístupovým bodem, jehož 

vytvoření uvedená legislativa EU vyžaduje, bude Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Začlení dynamických dat do 

již existujícího systému spravovaného ŘSD, však bude určitý čas trvat. Z tohoto důvodu se navrhuje odložit 

účinnost předmětného ustanovení tak, aby byl dán prostor na úpravu na úrovni prováděcího právního 

předpisu a současně na realizaci odpovídajícího technického řešení (jak na straně poskytovatelů dat, tak na 

straně příjemce dat a zveřejňujícího subjektu). 

 

 


