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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:

§ 1

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 je-
jich cenu.

§ 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 mez-
ních 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 vozi-
dla do registru silničních vozidel se pro účely zařa-
zení do emisní kategorie prokazuje zápisem v tech-
nickém průkazu silničního motorového vozidla.

(3) Do emisní kategorie E se zařadí silniční mo-

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

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

§ 3

Vzory emisních plaket

(1) Emisní plakety se liší barevným provedením
podle příslušné emisní kategorie. Jako základní pod-
kladové barvy jsou pro plakety použity

a) červená pro emisní kategorii 2,

b) žlutá pro emisní kategorii 3,

c) zelená pro emisní kategorii 4,

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 prů-
měru kružnice vepsané 60 mm. Pole pro zápis regis-
trační 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 pla-
kety,
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1) 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.



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 utajova-
ných 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 pří-
loze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 4

Pravidla pro označení
silničního motorového vozidla emisní plaketou

(1) Emisní plaketa musí obsahovat údaj o státní
poznávací značce silničního motorového vozidla, je-
hož oprávněný vjezd do nízkoemisní zóny se plake-
tou prokazuje. Údaj o státní poznávací značce se vy-
značí při vydání emisní plakety po provedení kon-
troly dokladů prokazujících zařazení silničního mo-
torového vozidla do příslušné emisní kategorie.

(2) Emisní plaketa musí být celou plochou na-
lepena 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.

§ 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. Ná-
klady spojené se zasláním emisní plakety hradí ža-
datel.

(3) Distributor emisních plaket vede evidenci
jím vydaných emisních plaket. Evidence obsahuje
sérii a šestimístné pořadové číslo emisní plakety uve-
dená na zadní straně emisní plakety, emisní kategorii,
státní poznávací značku silničního motorového vo-
zidla a informaci, kdo a kdy emisní plaketu vydal.

§ 6

Technický předpis

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směr-
nicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535
ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování infor-
mací v oblasti technických předpisů a předpisů pro
služby informační společnosti.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pra-
videl pro zařazení silničních motorových vozidel do
emisních kategorií a o emisních plaketách, se zrušuje.

§ 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. červen-
ce 2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.
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2) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.



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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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 ochra-
ně 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 pas-
tvin a suchých trávníků a trávníků písčin a měl-
kých 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 živoči-
chů listonoha letního (Triops cancriformis),
žábronožky letní (Branchipus schaefferi), mod-
ráska hořcového Rebelova (Maculinea alcon
rebeli), chroustka žlutého (Amphimallon rufi-
corne), včetně jejich populací.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Středočeského kraje, v katastrálních územích
Jiřice, Kbel, Lipník, Milovice nad Labem a Staré Be-
nátky. Hranice národní přírodní památky se stanoví
uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stra-
nami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jed-
notné 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 katas-
trálních územích Milovice nad Labem a Staré Be-
nátky. Hranice ochranného pásma národní přírodní
památky se stanoví uzavřenými geometrickými ob-
razci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katas-
trální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických
obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uve-
deny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Orientační grafické znázornění území ná-
rodní 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 po-
zemků anebo způsobů jejich využití2),

b) umisťovat stavby, reklamní nebo informační za-
řízení, 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 me-
chanizace, 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,
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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).



g) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slanis-
ka,

h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení,

i) přikrmovat hospodářská zvířata a další živoči-
chy mimo přikrmovací zařízení,

j) hnojit pozemky nebo používat chemické látky
anebo chemické směsi na pozemcích, s výjimkou
ošetření sazenic chemickými látkami nebo che-
mickými směsmi včetně přiložení chemické
látky nebo chemické směsi pod vysazenou sa-
zenici 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 ob-
lasti veřejné správy, vozidel potřebných pro za-

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.

§ 3

Činnosti v ochranném pásmu
vázané na souhlas

V ochranném pásmu národní přírodní památky
lze jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany pří-
rody hnojit pozemky.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2020.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Sbírka zákonů č. 281 / 2020Částka 107 Strana 2337

3) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 281/2020 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 281/2020 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 281/2020 Sb.
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