
Příloha č. I 

Dopravní značky označující NEZ 

 

 

Zdroj: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Nízkoemisní zóny - časté dotazy 

[online]. Praha, 2014 [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/nizkoemisni_zony/$FILE/OOO-

caste_dotazy-20131025.pdf. 
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Příloha č. II 

Způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií 

I. Vozidla kategorie M nebo N podle jiného právního předpisu
1
 se vznětovými motory 

  
Mezní hodnoty 

emisí
2
 

První zápis vozidla 

kategorie M1 nebo N1 do 

registru silničních vozidel 

ve státě, kde bylo vozidlo 

jako nové poprvé uvedeno 

do provozu 

První zápis vozidla 

kategorie M2, M3, N2 nebo 

N3 do registru silničních 

vozidel ve státě, kde bylo 

vozidlo jako nové poprvé 

uvedeno do provozu 

Emisní 

kategorie 

1 

vozidla splňující 

mezní hodnoty 

emisí EURO 1, 

EURO I, nebo 

horší 

před 1. lednem 1997 před 1. říjnem 1996 

Emisní 

kategorie 

2 

vozidla splňující 

mezní hodnoty 

emisí EURO 2 

nebo EURO II 

od 1. ledna 1997 do 

31. prosince 2000 

od 1. října 1996 do 30. září 

2001 

Emisní 

kategorie 

3 

vozidla splňující 

mezní hodnoty 

emisí EURO 3 

nebo EURO III 

od 1. ledna 2001 do 

31. prosince 2005 

od 1. října 2001 do 30. září 

2006 

Emisní 

kategorie 

4 

vozidla splňující 

mezní hodnoty 

emisí EURO 4, 

EURO IV, nebo 

vyšší 

od 1. ledna 2006 od 1. října 2006 

 

 

 

                                                 
1
 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. 
2
  Například v 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, a 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. 



II. Vozidla kategorie M nebo N podle jiného právního předpisu
2
 se zážehovými motory 

  
Mezní hodnoty 

emisí
2 

První zápis vozidla 

kategorie M1nebo N1 do 

registru silničních vozidel 

ve státě, kde bylo vozidlo 

jako nové poprvé uvedeno 

do provozu 

První zápis vozidla 

kategorie M2, M3, N2 nebo 

N3 do registru silničních 

vozidel ve státě, kde bylo 

vozidlo jako nové poprvé 

uvedeno do provozu 

Emisní 

kategorie 

1 

vozidla 

nesplňující žádné 

mezní hodnoty 

emisí EURO 

před 1. lednem 1993 před 1. lednem 1993 

Emisní 

kategorie 

4 

vozidla splňující 

mezní hodnoty 

emisí EURO 1, 

EURO I, nebo 

vyšší 

od 1. ledna 1993 od 1. ledna 1993 

  

III. Vozidla kategorie L podle jiného právního předpisu 

  
První zápis vozidla kategorie L do registru silničních vozidel ve 

státě, kde bylo vozidlo jako nové poprvé uvedeno do provozu 

Emisní 

kategorie 1 

předl, září 1980 

Emisní 

kategorie 3 
od 1. září 1980 do 16. června 1999 

Emisní 

kategorie 4 

od 17. června 1999 

 IV. Do emisní kategorie 4 se vždy zařazují vozidla kategorie M nebo N, která nejsou 

poháněna spalovacím motorem. 

 

Zdroj: Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 56/2013 Sb. 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. III 

Vzory emisních plaket 

Emisní plaketa pro emisní kategorii 2 - červená RAL 3020 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emisní plaketa pro emisní kategorii 3 - žlutá RAL 1023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emisní plaketa pro emisní kategorii 4 - zelená RAL 6024 

 

 

Zdroj: Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 56/2013 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. IV 

Ringelmannova stupnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ringelmannova stupnice. Arnika [online]. [cit. 2015-08-29]. Dostupné z: 

http://arnika.org/soubory/dokumenty/ovzdusi/ringelmann-A4-krida.pdf. 

 

http://arnika.org/soubory/dokumenty/ovzdusi/ringelmann-A4-krida.pdf

