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III. 

N á v r h 

 

ZÁKON 

ze  dne               2016, 

 

kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

Čl. I 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona 

č. 87/2014 Sb. a zákona č. 382/2015 Sb., se mění takto: 

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují věty: 

„Směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody 

výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se 

mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o 

podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.“. 

 

2. V § 1 odst. 2 písm. e) se slova „dodavatelů pohonných hmot“ nahrazují slovy „dodavatelů 

motorového benzinu nebo motorové nafty“. 

 

3. V § 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až v), 

která znějí: 

 

„q) pohonnou hmotou motorový benzin, motorová nafta, zkapalněný ropný plyn, zemní 

plyn, vodík, biopalivo, bioplyn nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů nebo směsné 

palivo,  

 

r) pohonnou hmotou pro dopravní účely pohonná hmota používaná k pohonu silničních 

vozidel, zvláštních vozidel, drážních vozidel nebo plavidel na vnitrozemských vodních 

cestách včetně rekreačních plavidel, 

 

s) elektřinou pro dopravní účely elektřina používaná k pohonu silničních vozidel, 

 

t) emisemi skleníkových plynů na jednotku energie celkový objem emisí skleníkových 

plynů vyjádřený v ekvivalentu CO2 vyprodukovaných v úplném životním cyklu pohonné 

hmoty pro dopravní účely nebo elektřiny pro dopravní účely, dělený celkovým 
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energetickým obsahem pohonné hmoty, který je vyjádřen hodnotou výhřevnosti, nebo 

energií ve formě elektřiny, 

 

u) emisemi skleníkových plynů vzniklými během úplného životního cyklu pohonné hmoty 

pro dopravní účely nebo elektřiny pro dopravní účely celkové čisté hodnoty emisí CO2, 

CH4 a N2O, které jsou přičitatelné této pohonné hmotě, a to včetně přimíšených složek, 

nebo elektřině, za období zahrnující všechny etapy procesu výroby a spotřeby pohonné 

hmoty nebo elektřiny od těžby nebo obdělávání půdy, včetně změn ve využívání půdy, 

přes dopravu, distribuci a zpracování, až po spalování, a to bez ohledu na to, kdy tyto 

emise vznikají, 

 

v) emisemi z těžby veškeré emise skleníkových plynů, k nimž dojde předtím, než se 

začne příslušná surovina zpracovávat v rafinerii nebo zpracovatelském zařízení, kde se 

vyrábí pohonná hmota.“. 

CELEX 32015L0652, 32009L0030 

  

4. V § 19 odst. 1 až 3, § 19 odst. 4 věta druhá, § 19 odst. 9 věta druhá a třetí, § 19b odst. 1, 

3 a 4, § 19c odst. 1 a 3, § 19d věta první, § 19e a § 25 odst. 6 písm. d) až h) se slova 

„dodavatel pohonných hmot“ nahrazují slovy „dodavatel motorového benzinu nebo 

motorové nafty“. 

 

5. V § 19 odst. 4, § 19 odst. 8, 9 a 11 a § 19a odst. 1 se slova „Dodavatel pohonných hmot“ 

nahrazují slovy „Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty“. 

 

6. V § 19 odstavec 5 zní: 

„(5) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 jsou zohledňována pouze 

biopaliva, která 

a) byla na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně 

vyrobena nebo na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození 

od daně dopravena, 

b) splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem, 

c) byla na daňovém území České republiky spotřebována, 

d) nebyla opakovaně uvedena do volného daňového oběhu a 

e) nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke 

splnění obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie. 

Splnění kritérií udržitelnosti podle písmene b) prokazuje dodavatel motorového benzinu 

nebo motorové nafty předložením příslušných dokladů vydaných podle § 21; za 

nesprávnost údaje obsaženého v jemu předloženém dokladu nenese odpovědnost, 

pokud prokáže, že nebylo možno ji zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze 

požadovat. K prokázání skutečnosti, že biopalivo nebylo dosud zohledněno podle 

písmene e), předkládá dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty čestné 

prohlášení vydané osobou, která je oprávněna vydat doklad o splnění kritérií 

udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12.“ 
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7. V § 19 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 33 

zní: 

 „(6) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 je množství dodaného 

biopaliva násobeno dvěma u biopaliv, která jsou vyrobena z použitého kuchyňského oleje 

nebo z vedlejších živočišných produktů kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie o vedlejších produktech živočišného původu33) a u pokročilých 

biopaliv, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy a 

splňují požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. 

____________________ 
33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 

o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které 

nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších 

produktech živočišného původu).“. 

CELEX 32015L1513 

 

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7 až 11. 

 

8. V § 19 odst. 10 se slova „Dodavateli pohonných hmot“ nahrazují slovy „Dodavateli 

motorového benzinu nebo motorové nafty“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „9“. 

 

9. V § 19 se doplňuje odstavec 12, který zní: 

„(12) Vláda nařízením stanoví požadavky na pokročilá biopaliva.“. 

 

10. V § 19a odstavec 3 zní: 

 

„(3) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 jsou zohledňována pouze 

biopaliva, která 

a) byla na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně 

vyrobena nebo na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od 

daně dopravena, 

b) splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem, 

c) byla na daňovém území České republiky spotřebována, 

d) nebyla opakovaně uvedena do volného daňového oběhu a 

e) nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke 

splnění obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie. 

Splnění kritérií udržitelnosti podle písmene b) prokazuje dodavatel motorového benzinu 

nebo motorové nafty předložením příslušných dokladů vydaných podle § 21; za 

nesprávnost údaje obsaženého v jemu předloženém dokladu nenese odpovědnost, 

pokud prokáže, že nebylo možno ji zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze 

požadovat. K prokázání skutečnosti, že biopalivo nebylo dosud zohledněno podle 

písmene e), předkládá dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty čestné 

prohlášení vydané osobou, která je oprávněna vydat doklad o splnění kritérií udržitelnosti 

podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12.“. 

 

11. V § 19a se doplňuje odstavec 5, který zní: 
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„(5) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 je množství dodaného biopaliva 

násobeno dvěma u biopaliv, která jsou vyrobena z použitého kuchyňského oleje nebo z 

vedlejších živočišných produktů kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie o vedlejších produktech živočišného původu33) a u pokročilých biopaliv, 

která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy a splňují 

požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.“. 

CELEX 32015L1513 

 

12. V § 19d věta druhá se slova „dodavateli pohonných hmot“ nahrazují slovy „dodavateli 

motorového benzinu nebo motorové nafty“. 

 

13. § 20 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 34 až 36 zní: 

 

„Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z motorového benzinu nebo 

motorové nafty za kalendářní rok 

 

§ 20 

 

 (1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen snižovat emise 

skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě pro dopravní účely 

a elektřině pro dopravní účely tak, aby každoročně dosáhl, ve srovnání se základní 

hodnotou produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty stanovenou 

prováděcím právním předpisem, snížení o 2 % do 31. prosince 2014 a v následujících 

letech, o 3,5 % do 31. prosince 2017 a v následujících letech a o 6 % do 31. prosince 

2020 a v následujících letech. Do povinného snížení se nezapočítávají státní hmotné 

rezervy uváděné při jejich obměně do volného daňového oběhu na daňovém území 

České republiky. Způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro 

dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely je stanoven prováděcím právním 

předpisem. 

 

 (2) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty může povinnost podle 

odstavce 1 splnit také  

a) uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva podle jiného právního předpisu 

upravujícího pohonné hmoty15) do volného daňového oběhu na daňovém území České 

republiky pro dopravní účely,  

b) uvedením zkapalněného ropného plynu do volného daňového oběhu na daňovém 

území České republiky pro dopravní účely,  

c) dodáním zemního plynu nebo bioplynu pro dopravní účely do prostor čerpací stanice 

na daňovém území České republiky, pokud mu tím vznikla povinnost přiznat a zaplatit 

daň nebo vznikl nárok na osvobození od této daně podle jiného právního předpisu 

upravujícího daň z některých plynů34), 

d) prodejem vodíku pro dopravní účely na daňovém území České republiky, pokud mu 

tím vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň z minerálních olejů podle jiného právního 

předpisu35), nebo 
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e) dodáním elektřiny pro dopravní účely na daňovém území České republiky z veřejné 

dobíjecí stanice zapsané v evidenci čerpacích a dobíjecích stanic podle jiného právního 

předpisu o pohonných hmotách15), pokud je elektřina na vstupu do dobíjecí stanice 

měřena stanoveným měřidlem pro měření elektřiny podle jiného právního předpisu 

upravujícího metrologii36).  

 (3) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen podávat 

každoročně do 30. června elektronicky ministerstvu a celnímu úřadu zprávu o emisích 

skleníkových plynů z jím dodaných pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro 

dopravní účely za uplynulý kalendářní rok (dále jen „zpráva o emisích“). Obsahové 

náležitosti a vzor zprávy o emisích jsou stanoveny prováděcím právním předpisem. 

 

 (4) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen zajistit ověření 

informací uvedených ve zprávě o emisích autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. 

g) a kopii protokolu o ověření přiložit ke zprávě o emisích. Nepředloží-li tuto zprávu 

včetně ověření ani v náhradním termínu stanoveném celním úřadem, má se za to, že 

nedosáhl žádného snížení emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou 

v pohonné hmotě pro dopravní účely a elektřině pro dopravní účely ve srovnání se 

základní hodnotou produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty 

stanovenou prováděcím právním předpisem, a nesplnil tak povinnost uvedenou 

v odstavci 1. 

 

 (5) Dodavatelé motorového benzinu nebo motorové nafty se mohou sdružit jako 

společníci za účelem společného plnění povinnosti podle odstavce 1. Splnění této 

povinnosti bude posuzováno jako vážený průměr hodnot snížení emisí skleníkových 

plynů připadajících na jednotlivé povinné osoby ve společnosti, nebude-li smlouvou 

stanoveno jinak. Společnost může podat společnou zprávu o emisích podle odstavce 3 

za všechny sdružené dodavatele motorového benzinu nebo motorové nafty, bude-li 

v rámci společnosti dosaženo celkového požadovaného snížení emisí. Spolu se zprávou 

o emisích předloží společnost kopii smlouvy o společnosti. Nebude-li v rámci společnosti 

dosaženo celkového požadovaného snížení emisí, předkládá každý ze společníků 

zprávu o emisích podle odstavce 3 spolu se smlouvou o společnosti samostatně. 

Nebude-li kopie smlouvy o společnosti předložena ani v náhradním termínu stanoveném 

celním úřadem, nebude na obsah smlouvy brán zřetel.  

 

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje. 

___________________ 

34) § 2 odst. 1 písm. b) a c), § 5 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů část čtyřicátá pátá.  

35) § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. 

36) Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla 

podléhající schválení typu.“. 

CELEX 32009L0030 

 

14. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně poznámky pod čarou č. 37 zní: 

 

„§ 20a 
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 (1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty se může sdružit za účelem 

plnění povinnosti podle § 20 odst. 1 také s osobou, která   

 

a) uvede čisté biopalivo nebo směsné palivo podle jiného právního předpisu upravujícího 

pohonné hmoty15) do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro 

dopravní účely,  

b) uvede zkapalněný ropný plyn37) do volného daňového oběhu na daňovém území 

České republiky pro dopravní účely,  

c) dodá zemní plyn nebo bioplyn pro dopravní účely do prostor čerpací stanice na 

daňovém území České republiky, pokud jí tím vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň 

nebo vznikne nárok na osvobození od této daně podle jiného právního předpisu 

upravujícího daň z některých plynů34),  

d) prodá vodík pro dopravní účely na daňovém území České republiky, pokud jí tím 

vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň z minerálních olejů podle jiného právního 

předpisu35) nebo  

e) dodá elektřinu pro dopravní účely na daňovém území České republiky z veřejné 

dobíjecí stanice zapsané v evidenci čerpacích a dobíjecích stanic podle jiného právního 

předpisu o pohonných hmotách15), pokud je elektřina na vstupu do dobíjecí stanice 

měřena stanoveným měřidlem pro měření elektřiny podle jiného právního předpisu 

upravujícího metrologii36).  

 (2) Jde-li o případ podle odstavce 1, předloží dodavatel motorového benzinu nebo 

motorové nafty spolu se zprávou o emisích kopii smlouvy o společnosti. Smlouva musí 

obsahovat také čestné prohlášení podle odstavce 5. Nebudou-li kopie smlouvy o 

společnosti nebo čestné prohlášení podle odstavce 5 předloženy ani v náhradním 

termínu stanoveném celním úřadem, nebude na obsah smlouvy brán zřetel. 

(3) Energie obsažená v biopalivech se pro účely splnění povinnosti uvedené v § 20 

odst. 1 zohlední, pouze pokud biopaliva 

a) byla na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně 

vyrobena nebo na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od 

daně dopravena, 

b) splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem, 

c) byla na daňovém území České republiky spotřebována, 

d) nebyla opakovaně uvedena do volného daňového oběhu a  

e) nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke 

splnění obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie.  

Splnění kritérií udržitelnosti podle písmene b) se prokazuje způsobem uvedeným v § 21. 

K prokázání skutečnosti, že biopaliva nebyla dosud zohledněna podle písmene e), 

předkládá dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty celnímu úřadu čestné 
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prohlášení vydané osobou, která je oprávněna vydat doklad o splnění kritérií 

udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12. 

(4) Energie obsažená ve zkapalněných ropných plynech se pro účely splnění 

povinnosti uvedené v § 20 odst. 1 zohlední, pouze pokud platí podmínky stanovené 

v odstavci 3 písm. a), c) a d) obdobně. Energie obsažená v zemním plynu, vodíku nebo 

elektřině se pro účely splnění povinnosti uvedené v § 20 odst. 1 zohlední, pouze pokud 

platí podmínka stanovená v odstavci 3 písm. c) obdobně.  

 (5) Pro zohlednění energie obsažené ve zkapalněných ropných plynech, zemním 

plynu, vodíku nebo elektřině pro účely splnění povinnosti uvedené v § 20 odst. 1 

dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty předkládá celnímu úřadu čestné 

prohlášení vydané osobou podle odstavce 1, s níž se sdružil za účelem splnění 

povinnosti uvedené v § 20 odst. 1, potvrzující, že příslušná pohonná hmota nebo 

elektřina nebyla pro účely splnění povinnosti uvedené v § 20 odst. 1 ani ke splnění 

obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie dosud zohledněna. 

(6) Podmínky pro zohlednění energie podle odstavců 3 až 5 se vztahují na 

biopaliva, zkapalněné ropné plyny, zemní plyn, vodík a elektřinu dodané pro dopravní 

účely dodavatelem motorového benzinu nebo motorové nafty nebo osobou uvedenou 

v odstavci 1. 

(7) Vláda nařízením stanoví základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů 

pro fosilní pohonné hmoty, způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 

a elektřiny a obsahové náležitosti a vzor zprávy o emisích. 

____________________ 

37) § 45 odst. 1 písm. e) a g) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.“. 

CELEX 32009L0030 

 

15. Za § 20a se vkládá nový § 20b, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 20b 

 

Emise z těžby 

 

(1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty může povinnost snížení 

emisí skleníkových plynů podle § 20 odst. 1 splnit i zohledněním snížení emisí z těžby 

dosaženému v příslušném kalendářním roce v kterékoli zemi.  

 

(2) Snížení emisí z těžby lze zohlednit pouze, pokud byla opatření na snížení emisí z 

těžby provedena po 1. lednu 2011, množství snížených emisí z těžby bylo ověřeno 

autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. g) nebo osobou s autorizací či jiným 

obdobným oprávněním vydaným v souladu s právními předpisy jiného členského státu 

Evropské unie a nebylo pro účely splnění povinnosti snížení emisí skleníkových plynů 

dosud v České republice nebo jiném členském státě Evropské unie zohledněno. 

Podmínky ověření snížení emisí z těžby stanoví prováděcí právní předpis. 
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(3) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen neprodleně po 

obdržení dokladu o snížení emisí z těžby kopii dokladu zaslat ministerstvu. Obsahové 

náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby jsou stanoveny prováděcím právním 

předpisem. 

 

(4) Snížení emisí z těžby lze prokázat rovněž dokladem vydaným v jiném členském 

státě Evropské unie v souladu s právními předpisy tohoto členského státu. Ustanovení 

odstavce 3 věta první se použije obdobně. 

 

(5) Vláda nařízením stanoví podmínky ověření snížení emisí z těžby a obsahové 

náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby.“. 

CELEX 32015L0652 

 

16. V § 25 odst. 6 písm. e) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“. 

 

17. V § 25 odst. 6 písm. f) se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“. 

 

18. V § 25 odst. 6 písm. h) se číslo „4“ se nahrazuje číslem „3“ a číslo „5“ se nahrazuje 

číslem „4“. 

 

19.  V § 25 odst. 7 písm. a) se slova „, podle odstavce 3 písm. b) nebo podle odstavce 6 

písm. g)“ nahrazují slovy „nebo podle odstavce 3 písm. b)“. 

 

20. V § 25 se doplňuje odstavec 8, který zní: 

 

„(8) Za správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podle odstavce 6 

písm. g) se uloží pokuta za nesnížení emisí skleníkových plynů, jejíž výše se stanoví jako 

součin množství emisí skleníkových plynů v kilogramech, o které nebylo dosaženo 

požadovaného snížení emisí podle § 20 odst. 1, a částky 10 Kč.“. 

CELEX 32015L0652 

 

21. V § 32 odst. 1 písm. g) a § 32 odst. 8 úvodní části ustanovení se číslo „5“ nahrazuje 

číslem „4“ a za text „§ 20 odst. 4“ se vkládají slova „, ověřování snížení emisí z těžby 

podle § 20b odst. 2“. 

 

22. V § 32 odst. 8 písmeno a) zní:  

„a) seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a 

budou pro žadatele provádět ověřování, a doklad o splnění jejich kvalifikačních 

předpokladů, kterými jsou vysokoškolské vzdělání a nejméně 1 rok praxe v oblasti, která 

souvisí s předmětem požadované autorizace nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 

a nejméně 3 roky praxe v oblasti, která souvisí s předmětem požadované autorizace,“. 

23. V § 32 odst. 8 písm. b) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“ za text „§ 20 odst. 4“ se vkládají 

slova „, pro ověřování emisí skleníkových plynů“. 

 

24. V § 32 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), 

která znějí: 
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„f) popis pracovních postupů, metod a zásad pro ověřování snížení emisí z těžby podle § 

20b odst. 2, 

g) seznam zemí, ve kterých je žadatel schopen věrohodným způsobem provádět 

ověřování snížení emisí z těžby“. 

 

25. V § 34 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „; v případě, že držitelem 

certifikátu je prodejce nebo dovozce biomasy určené k výrobě pokročilého biopaliva nebo 

výrobce, dovozce nebo prodejce kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě 

biopaliva z použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších živočišných produktů 

kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o vedlejších 

produktech živočišného původu33) nebo pokročilého biopaliva nebo výrobce, dovozce 

nebo prodejce biopaliva vyrobeného z použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších 

živočišných produktů kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie o vedlejších produktech živočišného původu33) nebo pokročilého biopaliva, provádí 

se kontrola nejméně jednou za kalendářní pololetí“. 

CELEX 32015L1513 

 

26. V § 34 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „; v případě, že držitelem 

certifikátu je dovozce nebo prodejce biomasy určené k výrobě pokročilého biopaliva, 

provádí se ověření u nejméně 5 % pěstitelů biomasy, od nichž kontrolovaný prodejce 

nebo dovozce v uplynulém roce biomasu odebral“. 

CELEX 32015L1513 

 

27. V § 34 odst. 3 písmeno c) zní: 

„c) v rámci kontroly podle písmene a) prováděné u výrobce, dovozce nebo prodejce 

kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv nebo u výrobce, dovozce 

nebo prodejce biopaliv, který odebíral biomasu přímo od pěstitele, ověřit plnění kritérií 

udržitelnosti stanovených prováděcím právním předpisem u nejméně 3 % pěstitelů 

biomasy, od nichž biomasu přímo odebral; v případě, že držitelem certifikátu je výrobce, 

dovozce nebo prodejce kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliva z 

použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších živočišných produktů kategorie 1 nebo 2 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o vedlejších produktech živočišného 

původu33) nebo pokročilého biopaliva nebo výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliva z 

použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších živočišných produktů kategorie 1 nebo 2 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o vedlejších produktech živočišného 

původu33) nebo pokročilého biopaliva, provádí se ověření u nejméně 5 % dodavatelů 

surovin, od nichž kontrolovaný výrobce, dovozce nebo prodejce v uplynulém roce 

surovinu odebral,“. 

CELEX 32015L1513 

 

28. V § 34 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které 

zní: 

„i) neprodleně po vystavení každého dokladu o snížení emisí z těžby zaslat kopii dokladu 

ministerstvu.“. 
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Čl. II 

Přechodná ustanovení 

(1) Osoba, které byla vydána autorizace podle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 

201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může 

vykonávat činnost spočívající v ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst. 4 a certifikaci 

systému kvality podle prováděcího právního předpisu u osob podle § 21 odst. 1 až 3 i po dni 

nabytí účinnosti tohoto zákona.  

(2) Osoba, které byla vydána autorizace podle § 32 odst. 1 písm. g) zákona 

č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může 

vykonávat činnost spočívající v ověřování snížení emisí z těžby podle § 20b odst. 2 tohoto 

zákona, pouze pokud požádá o změnu rozhodnutí o autorizaci. 

 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017. 
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