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280
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2020
o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel
do emisních kategorií a o emisních plaketách

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 8 zákona č. 201/
/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

torové vozidlo, které splňuje požadavky uvedené
v části IV. přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

§1

(4) Způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií je uveden v příloze č. 1
k tomuto nařízení.

Úvodní ustanovení
Toto nařízení stanoví
a) způsob zařazení silničních motorových vozidel
do emisních kategorií,
b) vzory emisních plaket,
c) pravidla pro označení silničního motorového
vozidla příslušnou emisní plaketou a
d) bližší podmínky distribuce emisních plaket a jejich cenu.

§3
Vzory emisních plaket
(1) Emisní plakety se liší barevným provedením
podle příslušné emisní kategorie. Jako základní podkladové barvy jsou pro plakety použity
a) červená pro emisní kategorii 2,
b) žlutá pro emisní kategorii 3,
c) zelená pro emisní kategorii 4,

§2
Způsob zařazení silničních motorových vozidel
do emisních kategorií
(1) Silniční motorové vozidlo se zařadí do
emisní kategorie 1 až 6 podle stupně plnění mezních
hodnot emisí ve výfukových plynech podle předpisu
Evropské unie1). Není-li údaj o stupni plnění mezních hodnot emisí k dispozici, použije se datum
prvního zápisu silničního motorového vozidla do
registru silničních vozidel ve státě, kde bylo silniční
motorové vozidlo jako nové poprvé uvedeno do
provozu.
(2) Stupeň plnění mezních hodnot emisí nebo
datum prvního zápisu silničního motorového vozidla do registru silničních vozidel se pro účely zařazení do emisní kategorie prokazuje zápisem v technickém průkazu silničního motorového vozidla.
(3) Do emisní kategorie E se zařadí silniční mo-

1

d) modrá pro emisní kategorii 5,
e) fialová pro emisní kategorii 6 a
f) bílá pro emisní kategorii E.
(2) Vozidlům s emisní kategorií 1 nepřísluší
žádná emisní plaketa.
(3) Emisní plaketa má tvar osmiúhelníku o průměru kružnice vepsané 60 mm. Pole pro zápis registrační značky vozidla je bílé. Emisní plaketa má po
obvodu černý rámeček o šířce 2 mm.
(4) Na přední straně emisní plakety viditelné
z vnější strany silničního motorového vozidla jsou
a) číslo emisní kategorie s výškou číslice 25 mm
umístěné 5 mm pod horním okrajem,
b) bílé pole pro zápis registrační značky vozidla
o rozměrech 45 × 15 mm umístěné v dolní části,
c) originální gilošové rastry v barevné ploše plakety,

) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu
motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska
přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých
nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/
/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES, v platném znění.

Sbírka zákonů č. 280 / 2020

Částka 107

d) holografický prvek stříbrné barvy s chráněným
grafickým vzorem umístěný v horní polovině
plakety nalevo od čísla emisní kategorie a
e) ochranné prvky spadající do režimu utajovaných informací podle zákona upravujícího
ochranu utajovaných informací2) obsažené
v části technické specifikace produktu.
(5) Na zadní straně emisní plakety viditelné
z vnitřní strany silničního motorového vozidla jsou
a) informace o jejím použití a umístění a
b) písemné označení série a šestimístné pořadové
číslo emisní plakety.
(6) Vzory emisních plaket jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
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§5
Bližší podmínky distribuce a cena emisních plaket
(1) Cena emisní plakety je 90 Kč.
(2) Je-li žádost o emisní plaketu zaslána poštou
nebo v elektronické formě, přiloží k ní žadatel kopii
technického průkazu silničního motorového vozidla.
Ten, kdo zajišťuje distribuci emisní plakety, zašle
v tomto případě emisní plaketu žadateli poštou. Náklady spojené se zasláním emisní plakety hradí žadatel.
(3) Distributor emisních plaket vede evidenci
jím vydaných emisních plaket. Evidence obsahuje
sérii a šestimístné pořadové číslo emisní plakety uvedená na zadní straně emisní plakety, emisní kategorii,
státní poznávací značku silničního motorového vozidla a informaci, kdo a kdy emisní plaketu vydal.

§4
§6

Pravidla pro označení
silničního motorového vozidla emisní plaketou
(1) Emisní plaketa musí obsahovat údaj o státní
poznávací značce silničního motorového vozidla, jehož oprávněný vjezd do nízkoemisní zóny se plaketou prokazuje. Údaj o státní poznávací značce se vyznačí při vydání emisní plakety po provedení kontroly dokladů prokazujících zařazení silničního motorového vozidla do příslušné emisní kategorie.
(2) Emisní plaketa musí být celou plochou nalepena na vnitřní straně čirého skla předního okna
silničního motorového vozidla na pravém dolním
okraji skla tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co
nejméně omezen a plaketa byla dobře viditelná
z vnější strany vozidla.
(3) V případě, že silniční motorové vozidlo není
vybaveno předním sklem, postačí, prokáže-li jeho
řidič, že má plaketu u sebe.

Technický předpis
Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535
ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro
služby informační společnosti.
§7
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do
emisních kategorií a o emisních plaketách, se zrušuje.
§8
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

2

) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 280/2020 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 280/2020 Sb.
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281
VYHLÁŠKA
ze dne 18. června 2020
o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
§1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Mladá (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3,
určený k ochraně
a) travinných a křovinných ekosystémů luk a pastvin a suchých trávníků a trávníků písčin a mělkých půd a nížinných až horských vřesovišť,
b) lesních ekosystémů dubohabřin a acidofilních
doubrav,
c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin
hořce křížatého (Gentiana cruciata) a vstavače
kukačky (Orchis morio), včetně jejich populací,
d) biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů listonoha letního (Triops cancriformis),
žábronožky letní (Branchipus schaefferi), modráska hořcového Rebelova (Maculinea alcon
rebeli), chroustka žlutého (Amphimallon ruficorne), včetně jejich populací.
(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Středočeského kraje, v katastrálních územích
Jiřice, Kbel, Lipník, Milovice nad Labem a Staré Benátky. Hranice národní přírodní památky se stanoví
uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy
souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak

jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze
č. 1 k této vyhlášce.
(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky
se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Milovice nad Labem a Staré Benátky. Hranice ochranného pásma národní přírodní
památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických
obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní památky lze
jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků anebo způsobů jejich využití2),
b) umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět stavby, změny
dokončených staveb anebo změny staveb před
jejich dokončením,
c) upravovat povrch pozemních komunikací,
d) narušovat půdní povrch s využitím strojní mechanizace, s výjimkou pruhové přípravy lesních
pozemků k přirozené nebo umělé obnově lesa,
e) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,
f) vysazovat nebo vysévat rostliny, s výjimkou
obnovy lesa, anebo vypouštět živočichy,

1

) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2

) § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
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g) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

jištění hospodaření na pozemcích a péče o ně,
vozidel potřebných pro zajištění veterinární
péče, vozidel vlastníků a nájemců pozemků
a dále vozidel pohybujících se po pozemních
komunikacích sloužících k dopravní obsluze
stavebních objektů na pozemcích č. st. 5035
a č. st. 5017 v k. ú. Lipník.

h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení,
i) přikrmovat hospodářská zvířata a další živočichy mimo přikrmovací zařízení,
j) hnojit pozemky nebo používat chemické látky
anebo chemické směsi na pozemcích, s výjimkou
ošetření sazenic chemickými látkami nebo chemickými směsmi včetně přiložení chemické
látky nebo chemické směsi pod vysazenou sazenici při umělé obnově lesa,
k) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesních pozemcích, nebo
l) vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel
základních složek integrovaného záchranného
systému3) a ozbrojených sil České republiky
při plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů
veřejné moci při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy, vozidel potřebných pro za-

Strana 2337

§3
Činnosti v ochranném pásmu
vázané na souhlas
V ochranném pásmu národní přírodní památky
lze jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody hnojit pozemky.
§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

3

) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 281/2020 Sb.

Částka 107

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Strana 2339

Strana 2340

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Částka 107

Částka 107

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Strana 2341

Strana 2342

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Částka 107

Částka 107

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Strana 2343

Strana 2344

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Částka 107

Částka 107

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Strana 2345

Strana 2346

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Částka 107

Částka 107

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Strana 2347

Strana 2348

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Částka 107

Částka 107

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Strana 2349

Strana 2350

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Částka 107

Částka 107

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Strana 2351

Strana 2352

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Částka 107

Částka 107

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Strana 2353

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 281/2020 Sb.

Strana 2354

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Částka 107

Částka 107

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Strana 2355

Strana 2356

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Částka 107

Částka 107

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Strana 2357

Strana 2358

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Částka 107

Částka 107

Sbírka zákonů č. 281 / 2020

Strana 2359

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 281/2020 Sb.

Strana 2360

Sbírka zákonů 2020

Částka 107

20

8 591449 107013
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz –
Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31;
Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: KARTOON,
s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční
podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

