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Novela zákona č. 311/2006
Sb. o pohonných hmotách a
čerpacích stanicích
pohonných hmot.

Ing. Jan Zaplatílek

Úvod
Novela zákona č. 311/2006 Sb. reaguje na požadavky
praxe, které nemohly být z časových důvodů
zapracovány do předchozí novely, která
implementovala Směrnici o infrastruktuře pro
alternativní paliva.
V současné době je projednávána Komisemi
Legislativní rady vlády České republiky.
Nejvíce se dotýká klasických pohonných hmot, ale
zasahuje i do oblasti uplatnění plynu v dopravě
respektive do elektromobility.
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Plyn v dopravě
Paliva, u nichž očekáváme v budoucnu významný rozvoj –
zkapalněný zemní plyn (LNG) a zkapalněný či stlačený
biometan, jsou nově uváděna na stejnou úroveň jako stlačený
zemní plyn (CNG)

Podpora biometanu navrhovaná v rámci nyní v mezirezortním
připomínkovém řízení projednávaném návrhu novely zákona o
podporovaných zdrojích a energetického zákona
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Elektromobilita - změny v oblasti pojmů a definic
Dochází ke změně definice dobíjecí stanice:
dobíjecí stanicí jeden nebo více dobíjecích bodů kompaktní
zařízení vybavené jedním nebo více dobíjecími body, které má
stejného vlastníka jako toto zařízení.
Nově je definován provozovatel dobíjecí stanice jako osoba,
která zajišťuje provoz dobíjecí stanice pro účely dobíjení
elektrických vozidel
V návaznosti na změnu definice dobíjecí stanice dochází ke
změně názvu pojmů z běžná dobíjecí stanice a vysoce výkonná
dobíjecí stanice na běžný dobíjecí bod a vysoce výkonný
dobíjecí bod, aniž by se měnil jejich věcný obsah.
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Elektromobilita - změny v provozování dobíjecí stanice
Do stávajícího textu byly promítnuty změny v pojmech, aniž by se obsah
textu věcně měnil.
Nově stanovena povinnost provozovatele dobíjecí stanice uvést na dobíjecí
stanici telefonní kontakt pro případ řešení problémů, které by vznikly v
souvislosti s dobíjením vozidla.
Nově stanovena povinnost provozovatele předávat MPO každoročně do
28. února údaje o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v
jím provozovaných dobíjecích stanicích v předchozím kalendářním roce.
Rozsah a způsob předávání údajů stanoví prováděcí právní předpis.
Nově stanovena povinnost provozovatele veřejné dobíjecí stanice předávat
průběžně MD údaje související se zaváděním inteligentních dopravních
systémů, zejména pak způsoby identifikace nebo autorizace provozovatelů
elektrických vozidel za účelem dobíjení na dobíjecí stanici a platební
metody dostupné na dobíjecí stanici. MD zveřejní tyto údaje způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Způsob předávání dat a jejich zveřejňování
stanoví prováděcí právní předpis.
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Elektromobilita - změny v evidenci dobíjecích stanic I.
Nově z důvodu přehlednosti evidence vyčleněna do samostatného odstavce:
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 obchodní firma nebo název, sídlo, 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,
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Elektromobilita - změny v evidenci dobíjecích stanic II.
b) počet dobíjecích bodů, pro každý dobíjecí bod typ, nominální
maximální výkon, standard dobíjecího bodu, pokud je dobíjecí stanice
vybavena více dobíjecími body, informaci o tom, které lze používat
souběžně a celkový nominální maximální výkon dobíjecí stanice,
c) určení přesné polohy dobíjecí stanice, případně té její konstrukční
části, která je vybavena dobíjecími body s využitím geografických
souřadnic (GPS),
d) adresa dobíjecí stanice, pokud je přidělena, nebo jiný upřesňující
popis,
e) údaj, zda je dobíjecí stanice veřejně přístupná nebo nikoliv, v případě
veřejně přístupné dobíjecí stanice informace o časové přístupnosti,
f) obchodní firma nebo název, pod kterou je provozována dobíjecí stanice,
g) datum uvedení dobíjecí stanice do provozu a datum ukončení
provozu dobíjecí stanice.
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Přechodná ustanovení
Vlastník dobíjecí stanice, která byla uvedena do
provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
je povinen Ministerstvu průmyslu a obchodu do 60
dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, oznámit
údaje podle požadavků zákona na evidenci dobíjecích
stanic, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
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Děkuji za pozornost
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