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VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 31. 3. 2016, 

s termínem dodání stanovisek do 28. 4. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

č. 

Připo

mínk

ové 

místo 

K bodu Připomínka Charakter Vypořádání 

1.  MPO DZ Zásadní připomínka: 

1. K důvodové zprávě, obecné části, zprávě RIA, 
předkládací zprávě a tiskové zprávě 

V těchto částech materiálu je opakovaně uváděno, že hlavním 
gestorem transpozice směrnice 2015/1513 je Ministerstvo 
průmyslu a obchodu a transpozičním nosičem je hlavně 
vyhláška č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných 
hmot. Tato prohlášení jsou pravdivá pouze z části. Informace o 
vyhlášce č. 133/2010 Sb. totiž byla ve srovnávací tabulce pro 
posouzení implementace směrnice 2015/1513 uvedena pouze 
jednou a to v implementaci bodu směrnice, týkající se 
podávání zpráv o jakosti paliva, a uvedení vyhlášky bylo pouze 
na úrovni doprovodné informační záležitosti. V ostatních 
případech je směrnice 2015/1513 transponována tak, že 
příslušné články směrnice jsou bud nerelevantní z hlediska 
transpozice, nebo jde především o implementaci 
prostřednictvím návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

Zásadní 
Akceptováno částečně, vysvětleno 

MPO jako gestor směrnice 2015/1513/EU 
dle systému ISAP musí zajistit 
dostatečnou transpozici směrnice, 
zejména částí týkajících se 7% omezení 
započítávání biopaliv vyrobených 
z potravinářské biomasy do 10% cíle OZE 
v dopravě v roce 2020 a 0,5% podílu 
pokročilých biopaliv (čl. 2 odst. 2 písm. b) 
bod iv směrnice 2015/1513/EU). Právní 
předpis, kterým toto bude transponováno, 
však v rozdílové tabulce není výslovně 
uveden. Z tohoto důvodu byl do důvodové 
zprávy uveden odkaz pouze na vyhlášku 
133/2010 Sb., jakožto jediný předpis 
v gesci MPO zmíněný v transpoziční 
tabulce.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACBA3A98)



2 
 

předpisů a prostřednictvím návrhu nařízení vlády, kterým se 
mění nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti 
biopaliv. Nicméně obsah směrnice se s citovanou vyhláškou 
nekryje. Požadujeme tedy ve všech dokumentech 
vložených do MPŘ zmínku o vyhlášce včetně jejího čísla 
vyjmout a upravit text podle výše uvedeného. Z ostatních 
dokumentů včetně předkládaného návrhu novely zákona č. 
201/2012 Sb. plyne, že požadavky směrnice byly do novely 
zapracovány a rozdílová tabulka žádný deficit neindikuje. 
Pokud se dotýká paralelně zpracovávané částečné 
transpozice Směrnice Rady (EU) 2015/652, bude ve zbytku 
provedena novelou nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích 
udržitelnosti biopaliv, což MŽP potvrzuje. 
Odůvodnění: Vyhláška č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci 
pohonných hmot právně neřeší výrobu biopaliv a energetický 
podíl OZE v biopalivech, což je jedním z dílčích záměrů 
transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1513. Vyhláška 133/2010 Sb. řeší pouze problematiku 
kvality pohonných hmot a je příslušná provádět pouze 
ujednání zákona č. 311/2006 Sb., o kvalitě pohonných hmot 
v pozdějším znění. Novela vyhlášky v žádném případě 
nezajistí transpozici směrnice. 

V důvodové zprávě bude pouze obecně 
uvedeno, že zbytek směrnice bude 
transponován právními předpisy v gesci 
MPO a vyhláška č. 133/2010 Sb., nebude 
nadále výslovně uváděna. 

 

 

2.  MPO § 2 (bod 

3) 

1. K § 2, nov. bod 3 
Upozorňujeme na skutečnost, že předložená novela zákona č. 
201/2012 Sb. zavádí do svého § 2 nově definice pohonných 
hmot (písm. q), pohonných hmot pro dopravu (písm. r) a 
elektrickou energii pro dopravní účely (písm. s). Zde nastává 
konflikt s definicemi pohonných hmot, které užívá zákon 
č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích 
stanicích. Jeho novela je v současné době po MPŘ a jeho 
neopominutelní účastníci budou vyzváni k vypořádání 
připomínek. MŽP v rámci MPŘ uplatnilo následující 
připomínku: 
 

Zásadní 
Vysvětleno 

Uplatněná připomínka nebyla v rámci 
meziresortního připomínkového řízení 
zohledněna právě se zdůvodněním, že 
působnost zákona č. 311/2006 Sb. o 
pohonných hmotách se týká pouze 
vozidel a zvláštních vozidel a nikoli 
drážních vozidel a plavidel, která spadají 
do gesce MD (viz srovnávací tabulka) 
s tím, že zákon o pohonných hmotách řeší 
pouze požadavky na složení a jakost 
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Zásadní připomínka (k bodu 4): 

„Požadujeme upravit definici pohonné hmoty tak, aby 
zahrnovala i využívání pohonných hmot v drážních 
vozidlech a v plavidlech na vnitrozemských vodních 
cestách. 

Odůvodnění: 

Dle stávajícího znění se zákon vztahuje pouze na 
pohonné hmoty používané k pohonu motoru vozidla nebo 
zvláštního vozidla. Vozidlem je míněno motorové vozidlo 
vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích 
a zvláštním vozidlem je míněno motorové vozidlo 
vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních 
komunikacích nebo pojízdný stroj.  

Z těchto definic vyplývá, že se uvedený zákon nevztahuje 
na pohonné hmoty používané na železnici či ve 
vnitrozemské plavbě. Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro 
alternativní paliva však po členských státech požaduje, 
aby podporovaly rozvoj alternativních paliv (elektřiny, 
CNG/LNG a vodíku) mimo jiné i ve vnitrozemské vodní 
dopravě stavbou plnicích stanic na LNG pro plavidla 
vnitrozemské plavby.  

Domníváme se, že pro řádné splnění transpozice uvedené 
směrnice je nutné, aby se definice alternativního paliva (a 
nejen alternativního paliva) vztahovala na všechny druhy 
dopravy, nikoli jen na motorová vozidla a zvláštní vozidla.“ 

Zákon č. 311/2006 Sb., je definován výhradně pro motorová 
vozidla a zvláštní vozidla. Na jiné druhy dopravy není 
koncipován.  

Zde upozorňujeme na to, že pohonné hmoty pro vodní 

pohonných hmot určených k pohonu 
motoru vozidla nebo zvláštního vozidla, 
sledování a monitorování složení a jakosti 
prodávaných pohonných hmot určených k 
pohonu motoru vozidla nebo zvláštního 
vozidla, prodej a výdej těchto pohonných 
hmot, registraci distributorů pohonných 
hmot a evidenci čerpacích stanic 
pohonných hmot.  

Definice pohonné hmoty v zákoně o 
ochraně ovzduší je tak zavedena pouze 
pro účely plnění povinností dle tohoto 
zákona a provádí transpozici článku 1 
odst. 2 směrnice Rady 2015/652/EU, který 
říká, že se směrnice vztahuje na paliva 
používaná k pohonu silničních vozidel a 
nesilničních pojízdných strojů (včetně 
plavidel vnitrozemské plavby, pokud se 
neplaví po moři), zemědělských a 
lesnických traktorů a rekreačních plavidel, 
pokud se neplaví po moři, jakož i na 
elektřinu používanou silničními vozidly. 

Definice pohonné hmoty dle § 2 písm. a) 

zákona č. 311/2006 Sb. se však vztahuje 

pouze na pohonné hmoty používané 

k pohonu silničních vozidel, nikoliv na 

pohonné hmoty používané na železnici či 

ve vnitrozemské plavbě (podle návrhu 

novely zákona předloženého k projednání 

vládě v květnu 2016 se pohonnou hmotou 

rozumí motorový benzin, motorová nafta, 

směsné palivo a alternativní palivo, pokud 
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dopravu řeší vyhláška č. 312/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, která je v gesční působnosti MŽP. Další druhy 
dopravy, zejména železniční a leteckou řeší právní předpisy 
v gesci Ministerstva dopravy, které je spolugestorem 
transpozice směrnice 2014/94/EU. 

Požadujeme, aby předkladatel vzal na vědomí text novely 
zákona 311/2006 Sb., jak vzešel z meziresortního 
připomínkového řízení a přizpůsobil tomu definice 
pohonných hmot v jeho návrhu novely zákona č. 201/2012 
Sb. Pro doplnění uvádíme, že definice pohonných hmot 
v návrhu novely zákona č. 311/2006 Sb., je právě transpoziční 
(což ve své připomínce MŽP registruje - viz výše) a je plně 
přebrána právě ze směrnice 2014/94/EU, kterou ČR musí 
převzít do národní legislativy do 18. 11 2016. 

 

jsou určeny k pohonu motoru vozidla nebo 

zvláštního vozidla). Pokud by zákon o 

ochraně ovzduší odkazoval pouze na 

definici pohonné hmoty dle § 2 písm. a) 

zákona č. 311/2006 Sb., nebyla by řádně 

provedena transpozice směrnice 

2015/652/EU.  

Z tohoto důvodu je nutné pro účely 
zákona o ochraně ovzduší zavést 
samostatnou definici. 

 

3.  MPO § 2 (bod 

3) 

1. K § 2, nov. bod 3 
Text písm. s) v § 2 je navržen ve znění: „elektřinou pro 
dopravní účely elektřina používaná k pohonu silničních 
vozidel“. Požadujeme vysvětlení, z jakého důvodu 
v ustanovení chybí drážní vozidla (a případně i další vozidla). 
Odůvodnění:  V definici pro pohonnou hmotu pro dopravní 
účely (písm. r)) jsou tato vozidla uvedena. 
 

Zásadní 
Vysvětleno 

Definice elektřiny pro dopravní účely 
provádí transpozici článku 1 odst. 2 
směrnice Rady 2015/652/EU, který říká, 
že se směrnice vztahuje pouze na 
elektřinu používanou silničními vozidly. 

 

4.  MPO § 19 

odst. 5 

2. K § 19, odst. 5 
Do odst. 5 v § 19 požadujeme doplnění zvýrazněných částí 
textu: 
 

 „(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  

Zásadní 
Akceptováno jinak 

Akceptováno bude znění navržené HKČR 
a Českou asociací petrolejářského 
průmyslu a obchodu (srov. bod 75), které 
je věcně shodné.  
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b) na daňové území České republiky v režimu 
podmíněného osvobození od daně dopravena,  

c) splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím 
právním předpisem,  

d) byla na daňovém území České republiky 
spotřebována,  

e) nebyla opakovaně uvedena do volného daňového 
oběhu a  

f) nebyla dosud zohledněna pro účely splnění 
povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnění 
obdobné povinnosti v oblasti ochrany životního 
prostředí na území jiného členského státu.  

Splnění kritérií udržitelnosti 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 
písm. f), předkládá dodavatel pohonných hmot čestné 
prohlášení vydané osobou, která je oprávněna vydat 
prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti podle § 21 odst. 
1.“ 

5.  MPO § 19 

odst. 6, 

§ 19a 

odst. 5, 

§ 34 

odst. 3 

písm. a) 

a c) 

1. K § 19, odst. 6, § 19a odst. 5 a § 34 odst. 3 písm. a) 
a c) 

V novém odstavci 6 je uveden odkaz 33) na nařízení EP a 
Rady (ES) č. 1069/2009. Požadujeme jako doplnění odkazu 
33), nebo jako zařazení dalšího odkazu uvést také 
směrnici EP a rady č. 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou 
se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzínu a motorové 
nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Toto doplnění požadujeme i v 
ostatních částech materiálu, kde je odkaz uveden. 

Zásadní 
Vysvětleno 

Odkaz č. 33 cílí na přímo použitelný 
předpis EU ve vazbě na uvedení biopaliv 
vyrobených z použitého kuchyňského 
oleje nebo z vedlejších živočišných 
produktů kategorie 1 nebo 2. Odkaz na 
směrnici EP a Rady č. 2015/1513 ze dne 
9. září 2015, kterou se mění směrnice 
98/70/ES o jakosti benzínu a motorové 
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Odůvodnění: V důvodové zprávě (viz část B důvodové zprávy) 
i zprávě RIA se správně píše, že tato novela zákona je také 
částečnou implementací uvedené směrnice, ale v samotné 
novele zákona není vložena ani zmínka na tuto směrnici a to 
přesto, že tato novela zákona implementuje čl. 2 odst. 2 písm. 
d), písm. f) a přílohu II odst. 3 směrnice 2015/1513. V novele 
zákona jde konkrétně (podle důvodové zprávy) o novelizační 
body 6,10 a 11. 

 

nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře 
využívání energie z obnovitelných zdrojů, 
je uveden v novelizované poznámce pod 
čarou č. 1.  

6.  MPO § 20 

(bod 14) 

1. K § 20, nov. bod 14 
V odstavcích 1 a 2 § 20 požadujeme doplnit, popřípadě 
odstranit zvýrazněné části textu: 

(1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je 
povinen snižovat emise skleníkových plynů na jednotku 
energie obsaženou v pohonné hmotě a elektřině v úplném 
životním cyklu pohonné hmoty a elektřiny 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 4% 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. 

(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 nebo dodáním 
čistého biopaliva nebo směsného paliva, které bylo 

Zásadní 
Akceptováno  

Akceptováno bude znění navržené MF, 
které je významově shodné s těmito 
úpravami.  

Viz připomínka 28 až 30. 
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uvedeno do volného daňového oběhu v jiném 
členském státě Evropské unie, na daňové území 
České republiky pro dopravní účely,  

b) uvedením zkapalněného ropného plynu do volného 
daňového oběhu na daňovém území České republiky pro 
dopravní účely, dodáním zkapalněného ropného plynu, 
který byl uveden do volného daňového oběhu v jiném 
členském státě Evropské unie, na daňové území 
České republiky pro dopravní účely, Pozn. analogicky k 
a) 

c) dodáním zemního plynu na daňové území České 
republiky pro dopravní účely, 

d) dodáním vodíku na území České republiky pro dopravní 
účely, nebo 

e) dodáním elektřiny na území České republiky pro 
dopravní účely na základě smlouvy o dodávce elektřiny 
podle energetického zákona.“ 

7.  MPO § 25 

(bod 18) 

1. K § 25, nov. bod 18 
Zásadně nesouhlasíme s navrženým ustanovením § 25 odst. 

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 CO2, o které 

nebylo dosaženo požadovaného snížení emisí podle § 20 

odst. 1, a částky 15 Kč.“ 

Odůvodnění: Poukaz v analýze RIA (poprvé str. 7) na údajně 

shodnou úpravu v Německu se jeví jako problematický jednak 

proto, že se zákon, který by v Německu obsahoval tuto úpravu, 

Zásadní 
Akceptováno částečně, vysvětleno 

Dle článku 6 směrnice 2015/652/EU mají 
členské státy stanovit sankce, které zajistí 
splnění požadovaných cílů. Cíl článku 6 
směrnice 2015/652/EU je promítnut do 
§ 20 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, a je naplňován zejména za 
pomoci přimíchávání určitého podílu 
biopaliv do fosilních pohonných hmot dle 
§ 19 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb. 

Z dodatečných jednání s Českou asociací 
petrolejářského průmyslu a obchodu 
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vůbec nepodařilo dohledat a také proto, že, podle nás, nelze 

takto zjednodušeně bez dalšího ekonomického rozboru a 

porovnání situace a poměrů v Německu a ČR, přenést 

jakoukoliv právní úpravu, která může mít tak fatální dopady. 

Upozorňujeme i na zcela nesouměřitelnou „cenu CO2“ (emisní 

povolenky cca 6 EUR/t CO2). 

vyplynulo, že v případě rozdílu ceny 
fosilního paliva a biopaliva ve výši 10 
Kč/litr by při sazbě 15 Kč za neušetřený 
kilogram emisí CO2 činila pokuta cca 30 
Kč, Pokuta by byla cca třikrát vyšší než 
náklady na snížení emisí skleníkových 
plynů. 

Dle České asociace petrolejářského 
průmyslu a obchodu by dostatečně 
odrazující charakter měla pokuta, která by 
byla dvojnásobná v porovnání s  výhodou 
v případě záměrného neplnění stanovené 
povinnosti. Na základě argumentů 
poskytnutých Českou asociací 
petrolejářského průmyslu a obchodu došlo 
ke snížení pokuty na 10 Kč za neušetřený 
kilogram emisí CO2.  

Pro informaci uvádíme, že úprava 
v Německu je obsažena v § 37c zákona  
Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BImSchG) ve znění z 31. 8. 2015. 

8.  MPO RIA 1. K RIA, kapitole 1.4. Identifikace dotčených subjektů 
Požadujeme doplnění zvýrazněného textu do písm. d) 
následujícím způsobem: 

„d) prodejci a dovozci biomasy, výrobci, prodejci a 
dovozci kapalných a plynných meziproduktů určených 
k výrobě biopaliv a výrobci, prodejci a dovozci biopaliv 
a však pouze v případě, kdy zpracovávají či jinak 

Zásadní 
Akceptováno 

RIA bude upravena.  
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nakládají se vstupními surovinami uvedenými v příloze 
IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES, která byla doplněna přílohou II 
směrnice 2015/1513;“ 

9.  MPO RIA 3. K RIA, tabulkám 6, 7 a 8 
Požadujeme dokument sladit se schváleným Národním 
akčním plánem pro obnovitelné zdroje 2015. 
Odůvodnění: NAP pro obnovitelné zdroje 2015 uvádí odlišnou 
hodnotu u elektrické energie. 

Zásadní 
Akceptováno jinak 

Dle směrnice 2015/652/EU lze do snížení 
emisí skleníkových plynů zohlednit pouze 
elektřinu spotřebovanou silničními vozidly. 
Spotřeba elektřiny v NAP OZE však 
zahrnuje i nesilniční dopravu. MŽP 
obdrželo od MPO podkladová data pro 
NAP OZE, kde je uveden odhad spotřeby 
elektřiny elektromobily. Tato hodnota 
bude použita pro výpočet příspěvku 
elektřiny spotřebované silničními vozidly.  

10.  MPO Obecně Připomínka: 

1. K návrhu zákona – obecně 
Dle čl. 42 odst. 1 a 2 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme důsledně prověřit demonstrativní a taxativní 

výčty v rámci jednotlivých ustanovení předkládaného návrhu. 

Například v nov. bodu 21 doporučujeme tečku nahradit slovem 

„a“, nikoli čárkou. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Legislativně technická úprava ustanovení. 

11.  MPO Bod 1 1. K Návrhu, nov. bod 1 
Vzhledem k tomu, že se do poznámky pod čarou doplňují 

pouze další dvě směrnice, doporučujeme příslušný nov. bod 

uvést v tomto změní: 

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

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Legislativně technická úprava ustanovení. 
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„Směrnice…“  

Domníváme se, že provedená změna je transpoziční (čl. 7 

odst. 2 směrnice Rady 2015/625 a čl. 4 odst. 1 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2015/1513, a proto by měla 

být vyznačena podtržením a označena příslušným celexem. 

Případně provedenou nápravu je nutné odrazit i ve srovnávací 

a rozdílové tabulce. 

12.  MPO Bod 1 1. K Návrhu, nov. bod 1 a k Platnému znění 
U poslední směrnice v poznámce pod čarou č. 1) 

doporučujeme uvést její celý název: 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. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Legislativně technická úprava ustanovení. 

13.  MPO Bod 3 1. Návrhu, nov. bod 3 
V § 2 je uvedena pod písm. t definice „t) emisemi skleníkových 
plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě a 
elektřině celkový objem emisí skleníkových plynů vyjádřený v 
ekvivalentu CO2 vyprodukovaných v úplném životním cyklu 
pohonné hmoty nebo elektřiny, dělený celkovým energetickým 
obsahem pohonné hmoty, který je vyjádřen hodnotou spodní 
výhřevnosti, nebo elektřiny,“. 
Upozorňujeme, že formulace „energie obsažená v elektřině“ a 
„energetický obsah elektřiny“ může být terminologicky 
problematický a je patrné, že elektřina zde byla doplněna ex 
post k pohonným hmotám. Doporučujeme tyto pasáže 
přeformulovat. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Definice bude přeformulována:  

definice „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 
energetickým obsahem pohonné hmoty, 
který je vyjádřen hodnotou výhřevnosti, 
nebo energií ve formě elektřiny,“. 
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14.  MPO Bod 3 1. K návrhu, nového bodu 3 
V § 2 je uvedena pod písm. u definice „u) emisemi 
skleníkových plynů vzniklými během úplného životního cyklu 
pohonné hmoty nebo elektřiny celkové čisté hodnoty emisí 
CO2, CH4 a N2O, které jsou přičitatelné této pohonné hmotě 
nebo elektřině, a to včetně přimíšených složek, za období […]” 
Zde je opět problematická formulace s elektřinou, ke které se 
určitě nevztahuje formulace „a to včetně přimíšených složek“. 
Doporučujeme přeformulování. 

“[…] 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,“ 
Zahrnuje proces výroby a spotřeby elektřiny i těžbu uhlí a 
plynu, třídění uhlí, výrobu energoplynu atd. - tedy těžbu a 
zpracování paliv následně využívaných pro výrobu elektřiny? 
Formulace je zmatečná a není jasné, co se týká pohonných 
hmot a co elektřiny. Doporučujeme přeformulování. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Text bude upřesněn, tak aby se přimísené 

složky vztahovaly pouze k pohonné 

hmotě. 

„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 […]” 
 

V případě elektřiny je text myšlen tak, že 
jsou zohledněny i emise z těžby uhlí, či 
plynu, třídění uhlí atd., pokud je následně 
využito pro výrobu elektřiny.  

15.  MPO Bod 3 1. K Návrhu, nov bod 3 
V § 2 je navržen pod písm. v) text: „v) emisemi skleníkových 
plynů 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.“ 
Z toho vyplývá, že se nejedná o těžbu paliv pro výrobu 
elektřiny, což však neodpovídá předchozímu bodu u). 
Doporučujeme přeformulování. 

 

Doporučuj
ící 

Vysvětleno 

Směrnice 2015/652/EU umožňuje u emisí 
skleníkových plynů z pohonných hmot 
vyprodukovaných v celém životním cyklu 
pohonných hmot odečíst si emise z části 
týkající se těžby surovin (ropy, zemního 
plynu) pokud dojde k jejich 
prokazatelnému snížení.  

Jinými slovy např. v případě motorové 
nafty jsou emise v celém životním cyklu 
pohonné hmoty 95,1 gCO2/MJ. Z toho 
činní cca 10 gCO2/MJ na vytěžení ropy a 
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dopravu ropy do rafinérie. Pokud 
dodavatel pohonných hmot prokáže, že 
u těchto 10 gCO2/MJ došlo k nějaké 
úspoře, může si tyto uspořené emise 
zohlednit do cíle snížení emisí 
skleníkových plynů. 

Dle definice uvedené v čl. 2 bodu 1 
směrnice 2015/652/EU se „emisemi z 
těžby“ rozumí veškeré emise skleníkových 
plynů, k nimž dojde předtím, než se začne 
daná surovina zpracovávat v rafinerii nebo 
zpracovatelském zařízení, kde se vyrábí 
palivo uvedené v příloze I směrnice, s tím, 
že dle této přílohy je  
snížení emisí z těžby uplatnitelné pouze u 
standardních hodnot emisí z těžby pro 
motorový benzín, motorovou naftu, 
stlačený zemní plyn nebo zkapalněný 
ropný plyn. 

16.  MPO Bod 13 1. K Návrhu, nov. bod 13 
Doporučujeme prověření uvedeného nov. bodu, jelikož 

poslední věta v § 20 odst. 1 není provedena v platném znění. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Poslední věta § 20 odst. 1 zákona 

„Způsob výpočtu emisí skleníkových plynů 

z pohonných hmot a elektřiny je stanoven 

prováděcím právním předpisem.“ je do 

ustanovení vložena nově. V nařízení vlády 

je nově nutné stanovit metodiku výpočtu 

úspory emisí skleníkových plynů, která je 

obsažena ve směrnici 2015/652/EU.  

Do úplného znění bude věta zapracována. 
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17.  MPO Body 19 

až 21, 

25 a 26 

1. K Návrhu, nov. body 19, 20, 21, 25 a 26 
Upozorňujeme, že množství snížených emisí z těžby a 

základní hodnoty emisí musí být dle směrnice Rady (EU) 

2015/652 ověřeno v souladu s normou ČSN ISO 14064 a 

vykázané výsledky musí být rovnocenně spolehlivé jako údaje 

stanovené v nařízení Komise (EU) č. 600/2012 a nařízení 

Komise (EU) č. 601/2012. Pouze v takovém případě si může 

dodavatel snížení započítat. Organizace provádějící ověření 

musí být akreditována v souladu s normou ČSN EN ISO 

14065. 

Doporučujeme doplnit ČSN ISO 14064-3 - Skleníkové plyny - 

Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o 

skleníkových plynech. Tato norma má několik částí. Dále je 

potřeba uvést plné označení normy ČSN EN ISO 14065 - 

Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo 

ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných 

formách uznávání. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Bude doplněno do odůvodnění.  

18.  MPO DZ 1. K Důvodové zprávě – obecná i zvláštní část 
Na str. 13 doporučujeme následující úpravu textu: „Návrh dává 

možnost dodavatelům motorového benzínu a motorové nafty 

do minimálního povinného podílu biopaliv podle § 19 zohlednit 

množství biopaliv vyrobených ze surovin obsažených v příloze 

IX části A i B směrnice 2015/15132009/28/ES, která byla 

doplněna přílohou II směrnice 2015/1513 (biopaliva z 

použitého kuchyňského oleje, kafilérních tuků a pokročilá 

Doporučuj

ící 
Akceptováno 

Bude doplněno do odůvodnění. 
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biopaliva) dvojnásobně.“ 

Doporučujeme prověření, podle našeho názoru příloha II 
směrnice 2015/1513 doplnila do směrnice 2009/28/ES přílohu 
IX. Doporučujeme zohlednění i na dalších místech v textu. 
Ve zvláštní části důvodové zprávy doporučujeme doplnit text 
k bodům 22, 23 a 24, kdy podle rozdílové tabulky novelizační 
body 22 až 24 transponují také částečně směrnici 2015/1513. 
Je potřeba v této souvislosti vzájemně sladit rozdílovou 
tabulku a texty ve zvláštní části důvodové zprávy. 
 

19.  MPO Srovnáv

ací 

tabulka 

1. K Srovnávací tabulce pro směrnici č. 2015/1513 
Upozorňujeme na skutečnost, že v části Rekapitulace 

v tabulce Seznam návrhů předpisů ČR na str. 27 je uveden 

nesprávný termín předložení návrhu novely vyhlášky č. 

133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu 

sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a 

o jejich evidenci LRV, jelikož dle schváleného Plánu vyhlášek 

na rok 2016 je stanoven termín předložení vládě 9/2016 a 

nabytí účinnosti 11/2016. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Srovnávací tabulka bude opravena. 

20.  MPO Srovnáv

ací 

tabulka 

1. K Srovnávací tabulce pro směrnice č. 2015/1513, 
2009/30/ES a 2015/652 

V  tabulkách Seznam návrhů předpisů ČR doporučujeme 

sjednotit údaje o předpokládaných datech zahájení přípravy, 

předložení do vlády a nabytí účinnosti. V poslední tabulce jsou 

zřejmě přehozena data předpokládaného nabytí účinnosti pro 

návrh zákona (dle předkládaného návrhu by mělo být 01.17) a 

pro návrh nařízení vlády.  

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Srovnávací tabulka bude opravena. 
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21.  MPO Srovnáv

ací 

tabulka 

1. K Srovnávací tabulce pro směrnici č. 2015/652 
Na str. 3 v bodech 1. a 2. článku 5 je nesprávně uvedena 

příloha III směrnice namísto přílohy IV. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

. 

22.  MF RIA Zásadní připomínky: 

1. V RIA, na str. 8, části 3.1. jsou vyčísleny dopady na 
státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty v případě 
zahájení infringementového řízení ze strany EK. 
Požadujeme do textu rovněž doplnit, z jaké kapitoly by 
byly tyto náklady na státní rozpočet hrazeny 
(opakovaná připomínka k materiálům MŽP). 

Zásadní 
Akceptováno 

Bude doplněn text:  

„Při určení odpovědného orgánu, kterému 

by měla být odpovědnost za porušení 

unijního práva přičtena a z jehož 

rozpočtové kapitoly by měly být 

rozpočtové prostředky hrazeny, bude 

postupováno v souladu s čl. 6 odst. 5 a 

násl. usnesení vlády ČR č. 113 ze dne 4. 

února 2004 o Statutu vládního 

zmocněnce pro zastupování České 

republiky před Soudním dvorem EU, ve 

kterém je upraven i postup pro případ, 

kdy jsou v rámci infringementového řízení 

České republice uloženy Soudním 

dvorem EU finanční sankce.“  

23.  MF  RIA V  RIA, na str. 17 a 18, v tabulce 2 je u variant 1 a 2 uvedeno 

a vyčísleno jako přínos pro státní rozpočet zajištění 

transpozice směrnic a nižší riziko sankcí se strany EK. 

Požadujeme, aby nebylo jako pozitivní dopad na státní 

rozpočet uváděno to, že ČR nebude platit pokutu. V tomto 

případě nelze s uvedenou částkou počítat jako s žádnou 

úsporou státního rozpočtu, kterou předložený návrh zákona 

přináší (opakovaná připomínka k materiálům MŽP). 

Zásadní 
Akceptováno. 

V tabulce 2 nebude provedení 
transpozice vykazováno jako přínos pro 
státní rozpočet. 
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24.  MF Úvodní 

věta 

Připomínka: 

1. K úvodní větě: doporučujeme za text „zákona č. 
382/2015 Sb.“ vložit chybějící čárku. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Text bude doplněn. 

25.  MF Bod 1 
2. K čl. I bodu 1: doporučujeme upravit novelizační bod v tom 

smyslu, že se na konci poznámky pod čarou doplňují další 
věty/směrnice, neboť není důvodné, aby se v novelizačním 
bodě uvádělo celé znění poznámky pod čarou. Nadto 
doporučovaná změna odpovídá platnému znění 
navrhované úpravy. 

 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Legislativně technická úprava. Navržená 

změna doplňuje odkaz na dvě směrnice.  

 

26.  MF Bod 3 
1. K čl. I bodu 3: doporučujeme v nově doplňovaném 

písmenu v) vypustit nadbytečné slovo „veškeré“. Dále 
dáváme ke zvážení doplnit, k čemu se těžba vztahuje 
(ropa, zemní plyn). 

Doporučuj
ící 

Vysvětleno/Akceptováno 

Ustanovení přebírá definici ze směrnice 
2015/652/EU. 

27.  MF Bod 4 
2. K čl. I bodu 4: doporučujeme z důvodu větší přehlednosti 

novelizační bod rozdělit tak, aby se navrhované změny do 
textu zákona o ochraně ovzduší promítaly postupně a 
nedocházelo k jejich „přeskakování“. Rovněž 
doporučujeme upřesnit, že v § 19 odst. 1 a 3 se 
navrhovaná změna činí v úvodní části ustanovení. 

 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Legislativně technická úprava.  

28.  MF Bod 13 
3. K čl. I bodu 13: V § 20 odst. 2 písm. c) a odst. 6 písm. c) 

doporučujeme text přizpůsobit okamžiku vzniku povinnosti 
přiznat a zaplatit daň ze zemního plynu podle zákona č. 
261/2007 Sb. Znění by mělo být přibližně následující: 
odst. 2: „c) dodáním zemního plynu konečnému 
spotřebiteli na daňovém území České republiky pro 
dopravní účely,“ resp. odst. 6: „c) dodává zemní plyn 
konečnému spotřebiteli na daňovém území České 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

§ 20 odst. 2 písm. c) a odst. 6 písm. c) 
bude doplněn dle připomínky. Za zemní 
plyn bude ještě doplněn bioplyn. 
c) dodáním zemního plynu nebo bioplynu 
na daňové území České republiky pro 
dopravní účely, resp. odst. 6: „c) dodává 
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republiky pro dopravní účely,“. 

Znění tak bude odkazovat na konkrétní jeden okamžik v 
rámci řetězce přeprodejů, tj. okamžik kdy vzniká povinnost 
přiznat a zaplatit daň tak, jak je tomu u motorové nafty, 
benzínu a LPG. Zákon č. 261/2007 Sb. v části čtyřicáté 
páté, v § 5 odst. 3 uvádí, že „dodáním plynu konečnému 
spotřebiteli se rozumí i dodání plynu do prostor čerpací 
stanice, která dodává plyn pro pohon motorů“. 

zemní plyn nebo bioplyn konečnému 
spotřebiteli na daňovém území České 
republiky pro dopravní účely,“. 
 

29.  MF Bod 13 
4. K čl. I bodu 13: V § 20 odst. 2 písm. d) a § 20 odst. 6 písm. 

d) doporučujeme text přizpůsobit okamžiku vzniku 
povinnosti daň přiznat a zaplatit podle zákona č. 353/2003 
Sb. Znění by mělo být přibližně následující: 
odst. 2: „d) prodejem vodíku pro pohon motorů na 
daňovém území České republiky,“ resp. odst. 6: „d) 
prodává vodík pro pohon motorů na daňovém území 
České republiky,“. 

Znění tak bude odkazovat na konkrétní jeden okamžik, kdy 
vzniká povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň tak, jak je 
tomu u motorové nafty, bezolovnatého benzínu a LPG 
v předcházejících písmenech. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno jinak 

V textu bude doplněno, že se jedná o 
dodání vodíku na daňové území ČR. 

dodáním vodíku na daňové území České 
republiky pro dopravní účely 

Termín pro dopravní účely však zůstane 
zachován. 

 

30.  MF Bod 13 
5. K čl. I bodu 13: V § 20 odst. 2 písm. e) a odst. 6 písm. e) 

doporučujeme text přizpůsobit okamžiku vzniku povinnosti 
přiznat a zaplatit daň z elektřiny podle zákona č. 261/2007 
Sb. Znění by mělo být přibližně následující: 
odst. 2: „e) dodáním elektřiny konečnému spotřebiteli na 
daňovém území České republiky pro dopravní účely," 
resp. odst. 6: „e) dodává elektřinu konečnému spotřebiteli 
na daňovém území České republiky pro dopravní účely,“. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

§ 20 odst. 2 písm. e) a odst. 6 písm. e) 
bude upraven. „e) dodáním elektřiny 
konečnému spotřebiteli na daňovém 
území České republiky pro dopravní 
účely,“ 
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Znění tak bude odkazovat na konkrétní jeden okamžik 
vzniku povinnosti přiznat a zaplatit daň z elektřiny tak, jak 
je tomu v případě nafty, benzínu a LPG (které jsou však 
zdaněny spotřební daní). 

31.  MF Bod 14 
6. K čl. I bodu 14: v nově doplňovaném § 2 písm. v) se 

definuje pojem „emise skleníkových plynů z těžby“. Aniž by 
tohoto pojmu bylo dále v právním předpise, snížení emise 
skleníkových plynů z těžby se v navrhovaném § 20a odst. 
1 zazkratkovává na „snížení emisí z těžby“. S ohledem na 
uvedené se dává ke zvážení, zda by nebylo vhodnější v § 
2 písm. v) rovnou definovat pojem „emise z těžby“, 
případně nezkratkovat pojem „snížení emisí skleníkových 
plynů z těžby“. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Písm. v) bude definovat pojem „emise 
z těžby“.  
 
.  
 
 

32.  MF Bod 25 
7. K čl. I bodu 25: v souladu s čl. 26 odst. 4 Legislativních 

pravidel vlády doporučujeme označit doplňované písmeno 
„ch)“ jako písmeno „i)“, neboť písmeno „ch“ se při 
označování pododstavců nepoužívá. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Legislativně technická úprava. 

33.  MF Čl. I 
8. K čl. I: S ohledem na nové znění § 20 doporučujeme 

zrevidovat odkazy tak, aby této právní normě odpovídaly. 
Např. § 32 odst. 1 písm. g), kde má být patrně odkaz na § 
20 odst. 4, § 25 odst. 6 písm. h), kde mají být odkazy na § 
20 odst. 3 a 4. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Legislativně technická úprava. 

34.  MF Čl. II 
9. K čl. II: S ohledem na povahu přechodných ustanovení 

doporučujeme v případě odkazů na § 20 odst. 5 a § 21 
odst. 1 až 3 uvést zákon, o jehož ustanovení se jedná. 

Doporučuj
ící 

Vysvětleno 

Doplnění považujeme za nadbytečné. 

35.  MF RIA 
10. Předpokládáme, že očekáváné jednorázové 

administrativní náklady spojené s autorizací subjektů ve 
výši 32 760 Kč MŽP uhradí v rámci svých 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Částka bude hrazena z finančních 
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narozpočtovaných prostředků. 
 

prostředků MŽP. 

36.  MF Rozdílo
vá 
tabulka 

K rozdílové tabulce: Upozorňuje se na překlep v rozdílové 

tabulce, kdy je namísto označení ustanovení „Čl. I bod 18“ 

uvedeno označení „Čl. O bod 18“. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Rozdílová tabulka bude opravena. 

37.  MŠM

T 

§ 32 
(body 
19, 20, 
21) 

Zásadní připomínka: 

1. K novelizačním bodům 19., 20. a 21. (§ 32): V návrhu 
je v bodech 19., 20. a 21. novelizován § 32. Požadujeme 
z důvodu sladění s předpisy upravujícími školskou 
problematiku doplnit tyto novelizační body a v § 32 odst. 
3 písm. i), odst. 4 písm. h), odst. 5 písm. b) a odst. 7 
písm. d) uvést následující text: „doklad o splnění 
minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou 
vysokoškolské vzdělání získané absolvováním 
magisterského studijního programu v oblasti technických 
věd a jeden rok odborné praxe anebo střední vzdělání 
… a tři roky odborné praxe.“ Pokud jde o stávající text u 
středního vzdělání ve znění „příslušného technického 
směru“, požadujeme vydefinovat, zda se jedná o obory 
s výučním listem nebo maturitní zkouškou. Dále je pro 
úplnost třeba uvést skupinu či skupiny oborů vzdělání, 
které splňují kvalifikační požadavky. 

V § 32 odst. 8 písm. a) požadujeme uvést tento text: „ a) …, 

kterými jsou střední vzdělání a nejméně 5 let praxe 

v příslušném oboru“. I zde je třeba vyjasnit, jaké střední 

vzdělání předkladatel požaduje (viz výše). Totéž platí i pro 

vysokoškolské vzdělání. 

Zásadní Akceptováno částečně 

Požadované body jsou předmětem úprav 

v rámci tisku 678 – požadavky jsou v nich 

rámcově promítnuty. Bude upraven pouze 

požadavek dle § 32 odst. 8 písm. a) 

zákona, který je nyní otevírán a souvisí 

věcně s novelou řešenou oblastí.  

 „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,“ 

 

38.  MŠM

T 

RIA Připomínky: Doporučuj
ící 

Akceptováno 
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K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 

a Důvodové zprávě: V RIA se uvádí, že návrh má negativní 

sociální dopady. V Důvodové zprávě se oproti tomu uvádí, že 

návrh nemá žádné sociální dopady. Doporučujeme vyjasnit 

a sjednotit. 

RIA a DZ budou sladěny.  

39.  MZE Bod 1 1) K článku 1 bodu 1 
 
Doporučujeme u označení odkazu použít horní index. Použití 
horního indexu doporučujeme i při označení dalších odkazů v 
návrhu zákona.     
 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Legislativně technická úprava. 

40.  MZE Platné 
znění 

2) Obecně  
 

 Doporučujeme použít horní index při označení odkazů 
v platném znění zákona s vyznačením změn. 

 

 Doporučujeme použít dolní index při označení 
chemických sloučenin. 

 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Legislativně technická úprava. 

41.  MZE RIA 3) K straně 7 čtvrtému odstavci 
 

Doporučujeme slova „stanovení obsahových náležitosti“ 

nahradit slovy „stanovení obsahových náležitostí“. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

42.  MZE RIA 4) K straně 22 první odstavec 
 
Doporučujeme slova „dostupný i motorových benzín“ nahradit 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 
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slovy „dostupný i motorový benzín“. 

43.  MZE RIA 5) K straně 24 - tabulka 6 – PHM 
 

Doporučujeme slovo „biopalliv“ nahradit slovem „biopaliva“. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

44.  MZE RIA 6) K straně 26 první odstavec  
 

Doporučujeme slovo „krom“ nahradit slovem „kromě“. 

Doporučujeme stejně postupovat i na straně 14 v 

předposledním odstavci.  

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

45.  MZE Rozdílo
vá 
tabulka 

7) K straně 1 – sloupec Ustanovení  
 

Doporučujeme slova „Čl. 1 odst. 1 písm. a) bod ii) bod 6) a 7)“ 

nahradit slovy „Čl. 1 odst. 2 písm. a) bod ii) bod 6) a 7)“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o čl. 1 odst. 2 písm. a) bod ii) bod 6) a 7) Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES . 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

46.  MZE Srovnáv
ací 
tabulka 

8) Obecně 
 
Doporučujeme použít dolní index při označení chemických 
sloučenin. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

47.  MZE Srovnáv
ací 

9) K straně 10 - § 20 odst. 6  

Doporučujeme odstranit tečku na konci poslední věty 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 
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tabulka začínající slovy „Splnění těchto kritérií“.   

48.  MZE Srovnáv
ací 
tabulka 

10) K straně 12 čl. 1 bod 6 
 
Doporučujeme slovo „přeNTím“ nahradit slovem „předtím“.    
 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

49.  MZE Srovnáv
ací 
tabulka 

11) K straně 29 a 30 

Doporučujeme slovo „Envirometální“ nahradit slovem 
„Environmentální“.  

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

50.  MZE Srovnáv
ací 
tabulka 

12) K straně 29 a 30 

Doporučujeme slovo „Envirometální“ nahradit slovem 
„Environmentální“.  

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

51.  MV § 19 
odst. 1 
(bod 4) 

Doporučující připomínky: 

K čl. I bodu 4 - § 19 odst. 1: 

Navrhovanou změnou dochází k úpravě legislativní zkratky, 

která dosud zněla „dodavatel pohonných hmot“ na „dodavatel 

motorového benzinu nebo motorové nafty“. Domníváme se, 

tyto změny nejsou v zákoně zohledněny důsledně, na řadě 

míst (zejména v § 19) se i nadále ve vztahu k dodavateli 

motorového benzinu nebo motorové nafty hovoří o pohonných 

hmotách, aniž by bylo reflektováno zavedení definice 

„pohonné hmoty“, která dosud v zákoně o ochraně ovzduší 

není a má být svým obsahem širší. 

Doporučujeme proto terminologii zákona vyjasnit a sjednotit, 

přičemž bychom považovali za užitečné pokusit o její vhodné 

provázání s pojmoslovím zákona o pohonných hmotách, který 

Doporučuj
ící 

Vysvětleno 

Bude provedena kontrola úpravy 
legislativní zkratky. Změna terminologie je 
obsažena pod bodem 4.  
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je v současnosti též novelizován.   

52.  MV § 19 
odst. 6 
(bod 6) 

K čl. I bodu 6 - § 19 odst. 6: 

Formulace „dvojnásobně zohledňovat“ není podle našeho 

názoru stylisticky správná a přesná. Doporučujeme proto 

ustanovení upravit a jednoznačně v něm popsat matematickou 

operaci, kterou by toto dvojnásobné zohlednění mělo být 

provedeno. Tuto připomínku vztahujeme i k § 19a odst. 5.  

Doporučuj
ící 

Vysvětleno/Akceptováno 

Ve smyslu směrnice 2015/1513/EU jde o 
skutečnost, že biopaliva vyráběná ze 
vstupních surovin uvedených v příloze IX 
se pro účely splnění minimálního 
množství biopaliv považují za 
dvojnásobek svého objemového 
množství. Textace bude upravena 
následovně: 

„(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 o 
vedlejších produktech živočišného 
původu)33 a u pokročilých biopaliv, která 
mají nízký dopad v souvislosti s 
nepřímou změnou ve využívání půdy a 
splňují požadavky stanovené prováděcím 
právním předpisem. 

53.  MV § 19 
odst. 12 
(bod 10) 

K čl. I bodu 10 - § 19 odst. 12: 

 Navržené zmocňovací ustanovení k vydání nařízení 

vlády vymezujícího požadavky pro pokročilá biopaliva 

doporučujeme dopracovat a zpřesnit, neboť v něm chybí 

jakékoli mantinely podzákonné právní úpravy. Zákon o 

ochraně ovzduší totiž bude znát pouze samotný pojem 

Doporučuj
ící  

Vysvětleno 

Pokročilá biopaliva, jako jsou biopaliva 
vyráběná z odpadů a řas, zajišťují vysoké 
úspory emisí skleníkových plynů při 
malém riziku způsobení nepřímé změny 
ve využívání půdy a nesoutěží přímo o 
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„pokročilé biopalivo“ bez jakékoli bližší definice, vše ostatní má 

být dle návrhu přenecháno prováděcímu předpisu. Formulace 

„požadavky pro ...“ (ze stylistického hlediska spíše „požadavky 

na…“) je velmi neurčitá.  

zemědělskou půdu určenou pro trhy s 
potravinami a krmivy. 

Bude uvedeno, že se jedná o požadavky 
„na pokročilá biopaliva“. 

V důvodové zprávě je uvedena informace, 
že se jedná o biopaliva dle přílohy IX 
směrnice 2015/1513/EU, tudíž by mělo 
být známo, co bude nařízení vlády 
obsahovat.  

54.  MSP Bod 6 1. K čl. I, bodu 6 
Doporučujeme dát dotčený novelizační bod do souladu s čl. 58 
odst. 8 Legislativních pravidel vlády, který stanoví, že má-li být 
vložena poznámka pod čarou, uvede se tato skutečnost 
v závěru bodu novely na samostatném řádku. 
 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Legislativně technická úprava. 

55.  MSP Bod 13  
2. K čl. I, bodu 13, § 20 
a) Doporučujeme dát dotčené ustanovení do souladu s čl. 39 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády, který stanoví, že 
v paragrafu by zpravidla nemělo být obsaženo více jak 6 
odstavců. 
 

Doporučuj
ící 

AkceptovánoVzhledem k doplnění 
dalších odstavců na základě vypořádání 
připomínek byl paragraf rozdělen.  

56.  MSP Bod 13 b) Z dotčeného ustanovení vyplývá, že dodavatel motorového 
benzinu nebo motorové nafty  
je povinen podávat každoročně elektronicky ministerstvu a 
celnímu úřadu zprávu o emisích skleníkových plynů. Není však 
zcela zřejmé, jaká konkrétní elektronická podoba to má být. 
Požadujeme proto tuto úpravu vyjasnit. 
 

Doporučuj
ící 

Vysvětleno  

Smyslem ustanovení je, aby dodavatelé 
motorového benzínu a motorové nafty 
zprávu zasílali MŽP elektronicky. Vzor 
zprávy bude obsažen v nařízení vlády, 
přičemž předpokládáme, že elektronický 
vzor bude zveřejněn na internetových 
stránkách MŽP.  
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S elektronickými daty se MŽP bude lépe 
připravovat zpráva pro EK. 

57.  MSP Čl. II 3. K čl. II, přechodnému ustanovení 
a) Doporučujeme přechodné ustanovení rozdělit do dvou 
bodů, a to s ohledem na přehlednost daného ustanovení. 
 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Legislativně technická úprava. 

Čl. II 

Přechodné 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. 5 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.“. 

58.  MSP Čl. II b) S ohledem na lepší srozumitelnost dále doporučujeme 
přeformulovat druhou větu přechodného ustanovení, a to např. 
následujícím způsobem: „Osoba, které byla vydána autorizace 
podle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Viz předchozí bod. 
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účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může 
vykonávat činnost spočívající v ověřování snížení emisí 
z těžby podle § 20a odst. 2 tohoto zákona pouze, pokud 
požádá o změnu rozhodnutí o autorizaci.“. 
 

59.  ÚVČR
-KOM 

Rozdílo
vá 
tabulka 

K čl. I bodu 3 (§ 2 písm. q), r) a s) rozdílové tabulky: 

Není jasné, která ustanovení směrnice 2015/652 (příp. 
směrnice 98/70/ES, na níž odkazuje odůvodnění k danému 
ustanovení) jsou transponována předmětnými definicemi. 
Pokud mají předmětné definice transponovat čl. 1 odst. 2 
směrnice 2015/652, pak musíme konstatovat, že takové 
nepřímé vyvození definic nemůže být považováno za 
transpozici unijního ustanovení. Ve vztahu k navrhovaným 
definicím je tedy v rozdílové tabulce nutné uvést jiná unijní 
ustanovení, popřípadě tato definiční ustanovení vůbec 
nevykazovat jako transpoziční. 

 
Neakceptováno 

Definiční ustanovení byla vložena proto, 
aby byla splněna působnost směrnice 
2015/652 ve znění čl. 1 odst. 2. 

 

60.  ÚVĆR
-KOM 

Rozdílo
vá 
tabulka 

K čl. I bodu 13 (§ 20 odst. 2) rozdílové tabulky: 

Není jasné, která ustanovení směrnice 2009/30/ES jsou tímto 
ustanovením transponována. Část předkládaného ustanovení 
(§ 20 odst. 2 písm. a) je účinná již zákonem č. 382/2015 Sb. a 
ani tehdy nebylo toto ustanovení vykazováno jako 
transpoziční. Není tedy zřejmé, jaký je vztah předmětného 
ustanovení návrhu k předpisům práva EU. 

 
Částečně akceptováno, vysvětleno 

Uvedený § 20 odst. 2 upřesňuje, jakým 
způsobem může dodavatel pohonných 
hmot dosáhnout snížení emisí 
skleníkových plynů.  

Ustanovení nebude vykazováno jako 
transpoziční. 

61.  ÚVČR
-KOM 

Rozdílo
vá 
tabulka 

K čl. I bodu 13 rozdílové tabulky: 

Část čl. 1 odst. 5 směrnice 2009/30/ES, konkrétně čl. 7a odst. 
5 směrnice 98/70/ES, zřejmě nemá být implementován do 
právního řádu ČR. Toto ustanovení práva EU tedy žádáme 
vypustit z pravé části rozdílové tabulky. 

 
Akceptováno 

Rozdílová tabulka bude opravena. 
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62.  ÚVĆR
-KOM 

Srovnáv
ací 
tabulka  

Ke srovnávací tabulce směrnice 2015/652: 

Srovnávací tabulka směrnice neobsahuje přílohy směrnice. Je 
nutné toto napravit, a to i vzhledem k tomu, že příloha I část I 
písm. d) směrnice je transponována prostřednictvím 
předkládaného návrhu zákona. Dále je třeba u čl. 2, konkrétně 
u definice „emisí z těžby“, doplnit, že transpozice je zajištěna 
mj. předkládaným návrhem zákona, nikoliv jen nařízením vlády. 

 

 
Akceptováno 

Rozdílová tabulka bude opravena. 

63.  ÚVČR
-KOM 

Srovnáv
ací 
tabulka  

Ke srovnávací tabulce směrnice 2015/1513: 

U článku 2 odst. 2 písm. b) bod iv) směrnice chybí informace o 
transpozici ve vnitrostátním právu, požadujeme ji doplnit. 
Minimálně písm. f) má být transponováno prostřednictvím 
předkládaného návrhu zákona. Dále předkládaným návrhem 
zákona má být transponován čl. 2 odst. 2 písm. d), který je 
však dle srovnávací tabulky nerelevantní z hlediska 
transpozice – žádáme opravit.  

 
Akceptováno jinak 

Srovnávací tabulku ke směrnici 
2015/1513/EU zpracovávalo MPO jako 
gestor směrnice.  

MŽP v tabulce doplnilo části, které budou 
transponovány zákonem o ochraně 
ovzduší a doprovodným nařízením vlády o 
kritériích udržitelnosti biopaliv. 

MŽP při zpracování tabulky upozornilo 
MPO, že uvedený bod 2 odst. 2 písm. b) 
bod iv) nelze zahrnout do novely zákona o 
ochraně ovzduší, protože se jedná o 
povinnost členského státu, kterou navíc 
nelze převést na dodavatele motorového 
benzínu a motorové nafty. 

Dle původní směrnice 2009/28/ES musí 
každý členský stát zajistit, aby podíl 
obnovitelných zdrojů energie 
spotřebovaných v dopravě v roce 2020 
činil alespoň 10 %. Směrnice 2009/28/ES 
dále obsahovala informaci, že do tohoto 
podílu jsou biopaliva vyrobená z odpadů a 
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nepotravinářské biomasy zohledňována 
dvojnásobně.  

Dvojnásobné zohledňování biopaliv 
vyrobených z odpadů a 
nepotravinářské biomasy 
transponovalo MPO do zákona č. 
165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie (§ 3 odst. 2) až v roce 
2015.   

Směrnice 2015/1513/ES nově upřesňuje 
jaká biopaliva lze dvojnásobně zohlednit 
do 10% cíle a dále stanoví určitá omezení 
v možnosti splnění národního 10% cíle 
OZE v dopravě (zmiňovaný článek 2 odst. 
2 písm. b) bod iv)). 

Z výše uvedených důvodů doplnilo 
MPO do srovnávací tabulky, že 
uvedená ustanovení budou 
transponována prostřednictvím zákona 
č. 165/2012 Sb.  

64.  ÚVČR
-KOM 

Srovnáv

ací 

tabulka 

Ke srovnávacím tabulkám ostatních dotčených směrnic: 

Předkladatel nepřiložil srovnávací tabulky směrnic 98/70/ES a 
2009/28/ES, které jsou směrnicemi, jež jsou transponovány 
mj. předkládaným návrhem zákona, měněny, ač by i tyto 
původní směrnice mohly být považovány za „dotčené“ ve 
smyslu čl. 9 odst. 2 písm. e) LPV. Žádáme proto alespoň 
jejich aktualizaci v souladu s čl. 6a Metodických pokynů. 

 
Vysvětleno/Akceptováno 

Změny směrnic 98/70/ES a 2009/28/ES 
jsou zahrnuty ve srovnávací tabulce ke 
směrnici 2015/1513/ES, kterou jsou 
měněny.  
 

65.  ÚVČR
-KOM 

 
K odkazování na přímo použitelný předpis EU: 

Navrhujeme ctít dosud převládající úzus a přímo použitelný 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 
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předpis v textu (eg. body 6 a 11 návrhu) genericky specifikovat, 
tj. např. „přímo použitelný předpis o vedlejších produktech 
živočišného původu“ s ponecháním plného názvu nařízení 
v poznámce pod čarou. 

 

Legislativně technická úprava. 

 

66.  ÚVČR
-KOM 

§ 19 
odst. 6, 
§ 19a 
odst. 5 

K bodu 6 a 11 návrhu (§ 19 odst. 6 a § 19a odst. 5 zákona o 

ochraně ovzduší): 

Navrhujeme alespoň v odůvodnění vymezit pojem „pokročilá 
biopaliva“. V rámci odůvodnění je tento pojem užit ve spojení 
s přílohou IX částí A směrnice 2015/1513, nicméně dále není 
rozveden. Z textu návrhu zákona pak neplyne ani, že dotčené 
požadavky pro futuro stanovené v nařízení vlády by byly 
definičními znaky pokročilých biopaliv. 

Pokročilá biopaliva, z nichž vyrobená energie je v souladu s čl. 
3 odst. 4 písm. f) směrnice 2009/28/ES dle návrhu zákona 
započítávána dvojnásobně, by měla odpovídat části A přílohy 
IX směrnice 2009/28/ES. Jejich vymezení, jak bylo napsáno 
výše, absentuje a zákon i odůvodnění odkazují dále jen na 
požadavky, které musí za účelem dvojnásobného započítáni 
splňovat a které budou stanoveny nařízením vlády. Část A 
přílohy IX směrnice však obsahuje seznam příslušných surovin 
a jen u některých z těchto surovin jsou doplňující 
charakteristiky, rozhodně ne vždy je proto možné mluvit o 
požadavcích. Navrhujeme text ustanovení bodu 6 a 11 
upřesnit ve smyslu odkazu na výčet konkrétních surovin a 
paliv, nikoliv jen na konkretizující požadavky. Za současného 
znění lze mít pochybnosti o tom, zda dvojnásobné započítání 
energie umožněné vnitrostátním právem bude skutečně plně 
odpovídat směrnici.  

Zásadní 
Akceptováno 

Důvodová zpráva bude doplněna a 
zmocňovací ustanovení bude upraveno. 

Nicméně je nutné uvést skutečnost, že dle 
čl. 3 odst. 4 písm. f) směrnice 2009/28/ES 
je energie obsažená v pokročilých 
biopalivech dvojnásobně zohledněna do 
národního cíle 10% podílu OZE v dopravě 
v roce 2020.   

Zákon o ochraně ovzduší však neprovádí 
transpozici tohoto ustanovení, protože 
umožňuje dvojnásobně zohlednit 
objemové množství pokročilých biopaliv 
do povinného minimálního podílu biopaliv, 
který musí zajistit dodavatelé motorového 
benzínu a motorové nafty. Toto 
dvojnásobné započítávání je nutné chápat 
jako národní způsob podpory využívání 
pokročilých biopaliv, nikoli transpozici 
uvedeného článku. 

Transpozici čl. 3 odst. 4 písm. f) směrnice 
2009/28/ES musí zajistit MPO, jako gestor 
uvedené směrnice.  

Viz vysvětlení k připomínce č. 63. 
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67.  ÚVĆR
-KML 

RIA Zásadní připomínky: 

V rámci varianty 1 je nutné lépe odůvodnit možné riziko 

nesplnění 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů 

v dopravě a sankcí ze strany Evropské komise. Zejména 

s ohledem na to, jak výrazné náklady na státní rozpočet by to 

vyvolalo. Současná podoba varianty 1, která byla 

vyhodnocena jako nejvhodnější, dostatečně neřeší možné 

budoucí sankce ze strany Evropské komise. Navrhovaná 

varianta by se měla snažit lépe zajistit splnění požadovaného 

cíle. 

Zásadní 
Akceptováno částečně, vysvětleno 

MŽP se pokusí upravit důvodovou zprávu 
v požadovaném smyslu. 

Dovolujeme si však upozornit, že splnění 
10% podílu energie z obnovitelných zdrojů 
v dopravě je v gesci MPO. V minulém 
roce bylo přijato usnesení vlády 
k aktualizovanému Národnímu akčnímu 
plánu ČR pro energii z obnovitelných 
zdrojů, které obsahuje úkol pro MPO 
předložit vládě do 30. 6. 2016 analýzu 
zajištění splnitelnosti 10% cíle 
obnovitelných zdrojů energie v dopravě v 
roce 2020, kterou MŽP po MPO marně 
požaduje již cca 2 roky. Tato analýza má 
stanovit způsob zajištění 10% cíle OZE 
v dopravě i ve vztahu k předkládanému 
návrhu novely zákona.  

68.  ÚVĆR
-KML 

RIA 
Doporučující připomínky: 

1. Ve Shrnutí závěrečné zprávy RIA, části 3.5 Sociální dopady, 
doporučujeme konkretizovat, v čem spočívá negativní dopad 
na sektor zemědělství a navazující zpracovatelský průmysl. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

 

69.  ÚVĆR
-KML 

RIA 2. V rámci implementace a vynucování variant je jako subjekt, 

který vykonává kontrolní činnost a dohled nad plněním 

povinností vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší uvedeno 

i Ministerstvo zemědělství. To však není uvedeno v oddíle 1.4 

Identifikace dotčených subjektů. Je zapotřebí jasně vymezit, 

jaké kontrolní kompetence budou připadat České inspekci 

životního prostředí a jaké Ministerstvu zemědělství a zda tak 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

MZe jako dotčený subjekt bude doplněn 
do uvedeného oddílu.  

Dle současného znění zákona o ochraně 
ovzduší je MZe kontrolním orgánem 
pěstitelů biomasy a ČIŽP je kontrolním 
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nemůže v konečném důsledku dojít k navýšení nákladů na 

straně Ministerstva zemědělství. 

orgánem prodejců, dovozců a výrobců 
meziproduktů určených k výrobě biopaliv 
a samotných prodejců, dovozců a výrobců 
finálních biopaliv. Kompetence jsou tak 
přesně vymezeny.    

70.  HKČR Obecně A. Obecné zásadní připomínky k předkládanému 
materiálu 

1. Požadavek na vykazování snižování emisí, třebaže 
vychází z evropské směrnice 98/70/ES (dále jen „směrnice“), 
je do jisté míry unikátní. Většina zemí ponechala požadavky 
směrnice v její původní podobě a požadavek pro rok 2017 
ponechala jako indikativní, nikoli závaznou hodnotu. Navíc, od 
přijetí směrnice (i českého zákona o ochraně ovzduší) se 
situace na trhu výrazně změnila v neprospěch využití biopaliv 
1. generace, ačkoli právě na jejich využití byla celá směrnice 
konstruována. 

Zásadní 
Vysvětleno 

MŽP vložilo mezicíl ve snižování emisí 
skleníkových plynů pro rok 2017 z toho 
důvodu, aby lépe zajistila splnění 
závazného 6% snížení emisí skleníkových 
plynů v roce 2020. Mezicíl byl do zákona 
vložen již v roce 2011. Obdobný přístup 
zvolilo např. Německo.  

Jiné státy zvolily přístup postupného 
navyšování povinných podílů biopaliv 
přimíchávaných do pohonných hmot, 
které nepřímo zajistí postupné vyšší 
procentuální snížení emisí skleníkových 
plynů z pohonných hmot. 

Zavedení mezicíle pro rok 2017 iniciovalo 
u českých výrobců biopaliv úpravy ve 
svých výrobních postupech s cílem 
dosáhnout vyšších úspor emisí 
skleníkových plynů z výroby biopaliv 
(zvýšení efektivity jejich výroby). Biopaliva 
vyráběná v ČR tak v současné době 
dosahují výrazně vyšších úspor 
v porovnání se státy, které zavedly 
postupné navyšování podílů biopaliv. 
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71.  HKČR Obecně 2. Způsob vykazování úspor emisí, ačkoli je též vystaven 
na evropské direktivě, není ničím jiným, než alibistickým 
vykazováním kroků, které jsou drahé a neřeší problém. Příklad 
= úpravou efektivity spalovacích motorů a konec konců i 
tlakem na změnu chování řidičů lze dosahovat úspor v řádu 
desítek procent ve spotřebě (a tedy i v emisích), zatímco 
direktiva zavádí administrativní přístup s cílem snížit postupně 
emise o 6 % do roku 2020. Emise jsou navíc vykazovány na 
jednotku energetického obsahu, nikoli na ujetý kilometr (různá 
paliva mají různou spotřebu), nejsou kladeny požadavky na 
snižování emisí GHG při spalování zemního plynu, přestože 
jeho emise jsou horší, než emise z využití nafty (na kterou 
však požadavky kladené jsou).  

Evropská komise předpokládá, že nejefektivnější cestou 
snižování emisí v etapě 2020/2030 je využití vyšších generací 
biopaliv spolu se zvyšující se efektivitou klasických 
spalovacích motorů. Tuto cestu ale systém vykazování 
nepodporuje, protože nerozlišuje, jak efektivním způsobem je 
to které palivo využíváno.  

Zásadní 
Vysvětleno 

Způsob výpočtu produkce emisí 
skleníkových plynů je dán směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES 
o kvalitě paliv a doprovodnou směrnicí 
Rady 2015/652/EU. MŽP nemůže tento 
postup jakkoliv měnit. 

72.  HKČR Obecně 3. V dokumentu zcela postrádáme požadavek na 
prokazování snižování emisí z využití elektřiny nebo zemního 
plynu jako pohonné hmoty pro dopravní účely. Z dokumentů 
Evropské komise je zřejmé, že zemní plyn generuje v cyklu G-
H-G vyšší emise skleníkových plynů, než nafta. Přitom 
disponuje potenciálem k jejich snižování (jak v cyklu W-T, tak 
při samotném spalování v motoru). 

Výjimka z reportingu může být uplatněna pouze pro LPG. LPG 
je ve své podstatě odpadní produkt (vznikající při těžbě 
zemního plynu nebo při rafinerském zpracování ropy. Pokud 
by byl jako odpad pouze spalován, uvolní se do ovzduší stejné 
nebo horší emise, než které jsou uvolněny při spalování 
v automobilu, ale stalo by se tak bez energetického využití 

Zásadní 
Vysvětleno 

Článek 7a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/70/ES požaduje, 
aby dodavatelé pohonných hmot snížili 
emise skleníkových plynů o 6 % 
v porovnání se základní hodnotou 
produkce emisí pro fosilní pohonné 
hmoty.  

Směrnice Rady 2015/652/EU pak stanoví 
základní hodnotu produkce emisí pro 
fosilní pohonné hmoty ve výši 94,1 
gCO2/MJ a dále stanoví hodnoty produkce 
emisí skleníkových plynů ze zemního 
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produktu. Z toho důvodu lze LPG považovat za „čistý“ zdroj“. plynu a LPG a výpočet produkce emisí 
z dodané elektřiny.  

Snížení emisí skleníkových plynů u těchto 
paliv je výrazně vyšší než požadované 6% 
snížení emisí, z tohoto důvodu není u 
těchto pohonných hmot nutné emise 
snižovat. 

73.  HKČR § 3 

písm. s) 

(bod 3) 

B. Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému 
materiálu 

1. Připomínka k novelizačnímu bodu 3 

Požadujeme znění ustanovení § 3 písm. s) upravit následovně: 

„s) elektřinou pro dopravní účely elektřina používaná k pohonu 
silničních vozidel, zvláštních vozidel, drážních vozidel nebo 
plavidel na vnitrozemských vodních cestách včetně 
rekreačních plavidel,“. 

Odůvodnění: 

V návrhu zákona je z našeho pohledu nesystémově vypuštěna 
elektřina jako zdroj pro pohon zvláštních vozidel, drážních 
vozidel, plavidel… Navrhujeme proto použít obdobnou dikci, 
jaká je využita u definice pohonné hmoty. 

Zásadní 
Vysvětleno 

Směrnice Rady 2015/652/EU se dle 
článku 1 odst. 2 vztahuje pouze na 
elektřinu dodávanou silničními vozidly.  

Akceptování připomínky by bylo v rozporu 
s uvedenou směrnicí. 

74.  HKČR § 19 

(bod 4) 

2. Připomínka k novelizačnímu bodu 4 

Požadujeme do § 19 vložit nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty 
může povinnost podle odstavce 1 splnit také 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.“ 

Zásadní 
Vysvětleno 

Daňová podpora čistých a 
vysokoprocentních biopaliv je obsažena 
v platné legislativě. 

Z tohoto důvodu nepovažujeme za 
vhodné akceptovat tento požadavek.  
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Odůvodnění: 

Ukončením daňové podpory biopaliv k 1. 1. 2021 v souladu 
s ukončením Víceletého programu podpory dalšího uplatnění 
udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020 
odpadne překážka „dvojí“ podpory čistých biopaliv a směsných 
paliv a lze je tak započítávat na plnění povinnosti zajistit 
minimální množství biopaliv za kalendářní rok.  

75.  HKČR Bod 5 3. Připomínka k novelizačnímu bodu 5 

Požadujeme za dosavadní bod 5 vložit nový bod, který zní: 

„x. V § 19 odst. 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 prokazuje dodavatel 
motorového benzinu nebo motorové nafty předložením 
příslušných dokladů vydaných podle § 21; za nesprávnost 

Zásadní 
Akceptováno 
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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 písm. 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.“ 

Poznámka: Bude-li akceptována připomínka pod bodem 1, 
bude se jednat o změnu v § 19 odst. 6.  

Odůvodnění: 

Od počátku zavedení této povinnosti je detekována vysoká 
náchylnost k podvodům, která je zapříčiněna zejména tím, že 
neexistují v rámci Evropské unie jednotná pravidla pro 
stanovení této povinnosti ani systém pro sledování a kontrolu 
výroby, distribuce a užití biopaliv. Stává se tak, že jedno 
biopalivo je započteno na splnění povinnosti v jednom 
členském státě a následně s cenovým zvýhodněním (protože 
již splnilo svou „úlohu“) přepraveno do jiného členského státu, 
například ČR a zde znovu započteno do plnění povinnosti 
dalšího subjektu. Do státního rozpočtu České republiky pak 
není odvedena pokuta, která by jinak byla vyměřena ve výši 
40,- Kč/1 nedodaný litr biopaliva a trh je pokřiven. K posílení 
kontroly a eliminaci podvodů proto navrhujeme zpřísnění 
původních podmínek tak, aby pro plnění povinnosti snížit 
emise skleníkových plynů byla započítávána pouze ta 
biopaliva, která byla v  režimu podmíněného osvobození 
od daně na území České republiky vyrobena nebo v tomto 
režimu v systému EMCS na území České republiky 
dopravena. Na obchod ani dodavatele pohonných hmot nebo 
dodavatele biopaliv nebude mít toto opatření negativní vliv, 
neboť v rámci standardního obchodu není volný daňový oběh 
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pro dodávky pohonných hmot ani biopaliv z jiného členského 
státu využíván. Je totiž ekonomicky nevýhodné uvést biopalivo 
do volného daňového oběhu v jednom členském státě, odvést 
v tomto členském státě spotřební daň, potom převézt biopalivo 
do jiného členského státu, tam opět zaplatit spotřební daň a 
teprve po prokázání splnění všech zákonných podmínek moci 
nárokovat vrácení spotřební daně v zemi odeslání. Nově také 
navrhujeme výslovný zákaz opětovného uvádění biopaliv do 
volného daňového oběhu a nemožnost jejich započtení na 
plnění povinnosti v případě, že již byla „užita“ ke splnění 
obdobné povinnosti na území jiného členského státu. 
Formulace „obdobná povinnost“ v oblasti ochrany životního 
prostředí na území jiného členského státu byla použita 
záměrně právě z důvodu, že pravidla pro ukládání této 
povinnosti nejsou v rámci Evropské unie unifikována a tudíž 
jsou v různých členských státech stanovena různě. Přesto mají 
naplňovat stejné cíle směrnic v oblasti ochrany klimatu. 
Současně se nově ukládá povinnost dodavateli pohonných 
hmot předložit celnímu úřadu čestné prohlášení o tom, že 
dodaná biopaliva nebyla dosud započtena na plnění povinností 
dodavatele pohonných hmot podle zákona o ochraně ovzduší 
nebo na plnění obdobné povinnosti v oblasti ochrany životního 
prostředí na území jiného členského státu, a to od osoby, která 
je současně již nyní povinna, resp. oprávněna vydat prohlášení 
o shodě s kritérii udržitelnosti.  

76.  HKČR Bod 6 4. Připomínka k novelizačnímu bodu 6 

Požadujeme za dosavadní bod 6 vložit nový bod, který vypustí 
bez náhRady odstavec 7 (dříve označený jako odstavec 6. 

„(6) (7) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na státní hmotné 
rezervy16) uváděné při jejich obměně do volného daňového 
oběhu na daňovém území České republiky.“ 

Odůvodnění: 

Zásadní 
Neakceptováno - vysvětleno 

Uvedená úprava je v zákoně o ochraně 
ovzduší obsažena již od samého počátku.  

Pohonné hmoty jsou pro účely státních 
hmotných rezerv skladovány po dobu cca 
5 let. Pokud by se do takto „starých“ 
pohonných hmot měla přimíchávat 
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Navrhujeme celý bod vypustit. Nevidíme logiku ve výluce 
hmotných rezerv uvolňovaných do volného daňového oběhu 
při jejich obměně. Hmotné rezervy jsou skladovány bez 
biosložky, stejně jako jsou bez biosložky skladovány pohonné 
hmoty ve většině daňových skladů. K přimíchávání biosložky 
dochází až při expedici zboží. Neexistuje proto technická 
překážka, pro kterou by musely být hmotné rezervy ve výluce. 
Připouštíme samozřejmě výluku v případě, že hmotné rezervy 
jsou uvolňovány v případě nouze.  

biopaliva, za účelem splnění povinných 
podílů biopaliv a dosažení povinného 
snížení emisí skleníkových plynů hrozilo 
by riziko, že nebudou splněny jakostní 
parametry pohonných hmot.  

Z tohoto důvodu, nelze v současné době 
akceptovat tuto připomínku. V případě, že 
by v budoucnu bylo možné zajistit 
bezpečné skladování pohonných hmot 
s biosložkou, vrátíme se k diskuzi o tom, 
zda má výjimka stále své opodstatnění.  

77.  HKČR Bod 9 5. Připomínka k novelizačnímu bodu 9 

Požadujeme upravit daný text následovně: 

„V § 19 odst. 10 se slova „Dodavateli pohonných hmot“ 
nahrazují slovy „dodavateli motorového benzinu a motorové 
nafty“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „9“. 

Odůvodnění: 

V důsledku vládním návrhem nově vloženého odst. 6 dochází 
k přečíslování následujících odstavců a v té souvislosti je třeba 
přečíslovat i následující odkazy.  

Zásadní 
Akceptováno 

 

78.  HKČR Bod 10 6. Připomínka k novelizačnímu bodu 10 

Požadujeme za dosavadní bod 10 vložit nový bod, který zní: 

„x. V § 19a odst. 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 

Zásadní 
Akceptováno 
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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 prokazuje dodavatel 
pohonných hmot 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 
písm. e), předkládá dodavatel pohonných hmot čestné 
prohlášení vydané osobou, která je oprávněna vydat 
doklad o splnění kritérií udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 
nebo 12.“. 

Odůvodnění: 

Od počátku zavedení této povinnosti je detekována vysoká 
náchylnost k podvodům, která je zapříčiněna zejména tím, že 
neexistují v rámci Evropské unie jednotná pravidla pro 
stanovení této povinnosti ani systém pro sledování a kontrolu 
výroby, distribuce a užití biopaliv. Stává se tak, že jedno 
biopalivo je započteno na splnění povinnosti v jednom 
členském státě a následně s cenovým zvýhodněním (protože 
již splnilo svou „úlohu“) přepraveno do jiného členského státu, 
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například ČR a zde znovu započteno do plnění povinnosti 
dalšího subjektu. Do státního rozpočtu České republiky pak 
není odvedena pokuta, která by jinak byla vyměřena ve výši 
40,- Kč/1 nedodaný litr biopaliva a trh je pokřiven. K posílení 
kontroly a eliminaci podvodů proto navrhujeme zpřísnění 
podmínek tak, aby pro plnění povinnosti snížit emise 
skleníkových plynů byla započítávána pouze ta biopaliva, která 
byla v  režimu podmíněného osvobození od daně na území 
České republiky vyrobena nebo v tomto režimu v systému 
EMCS na území České republiky dopravena. Na obchod ani 
dodavatele pohonných hmot nebo dodavatele biopaliv nebude 
mít toto opatření negativní vliv, neboť v rámci standardního 
obchodu není volný daňový oběh pro dodávky pohonných 
hmot ani biopaliv z jiného členského státu využíván. Je totiž 
ekonomicky nevýhodné uvést biopalivo do volného daňového 
oběhu v jednom členském státě, odvést v tomto členském 
státě spotřební daň, potom převézt biopalivo do jiného 
členského státu, tam opět zaplatit spotřební daň a teprve 
po prokázání splnění všech zákonných podmínek moci 
nárokovat vrácení spotřební daně v zemi odeslání. Nově také 
navrhujeme výslovný zákaz opětovného uvádění biopaliv do 
volného daňového oběhu a nemožnost jejich započtení na 
plnění povinnosti v případě, že již byla „užita“ ke splnění 
obdobné povinnosti na území jiného členského státu. 
Formulace „obdobná povinnost“ v oblasti ochrany životního 
prostředí na území jiného členského státu byla použita 
záměrně právě z důvodu, že pravidla pro ukládání této 
povinnosti nejsou v rámci Evropské unie unifikována a tudíž 
jsou v různých členských státech stanovena různě. Přesto mají 
naplňovat stejné cíle směrnic v oblasti ochrany klimatu. 
Současně se nově ukládá povinnost dodavateli pohonných 
hmot předložit celnímu úřadu čestné prohlášení o tom, že 
dodaná biopaliva nebyla dosud započtena na plnění povinností 
dodavatele pohonných hmot podle zákona o ochraně ovzduší 
nebo na plnění obdobné povinnosti v oblasti ochrany životního 
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prostředí na území jiného členského státu, a to od osoby, která 
je současně již nyní povinna, resp. oprávněna vydat prohlášení 
o shodě s kritérii udržitelnosti.  

79.  HKČR Bod 10 7. Připomínka k novelizačnímu bodu 10 

Požadujeme za dosavadní bod 10 vložit další nový bod, který 
zní: 

„x. V § 19a se vkládá nový odstavec 6, který zní:  

„(2) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty 
může povinnost podle odstavce 1 splnit také 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.“ 

Poznámka: Účinnost: od 1. 1. 2021. 

Odůvodnění: 

Ukončením daňové podpory biopaliv k 1. 1. 2021 v souladu 
s ukončením Víceletého programu podpory dalšího uplatnění 
udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020 
odpadne překážka „dvojí“ podpory čistých biopaliv a směsných 
paliv a lze je tak započítávat na plnění povinnosti zajistit 
minimální množství biopaliv za kalendářní rok.  

Zásadní Vysvětleno 
 
Viz připomínka č. 74. 

80.  HKČR Zásadní 8. Připomínka k novelizačnímu bodu 13 

Požadujeme změnit text a doplnit odvolávku na poznámku pod 
čarou v odst. 1, výsledný text § 20 odst. 1 návrhu pak zní: 

„(1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je 
povinen snižovat emise skleníkových plynů na jednotku 
energie vzdálenosti obsaženou v pohonné hmotě a elektřině v 
úplném životním cyklu pohonné hmoty a elektřiny tak, aby 

Zásadní 
Vysvětleno  

Způsob výpočtu produkce emisí 
skleníkových plynů je dán směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES 
o kvalitě paliv a doprovodnou směrnicí 
Rady 2015/652/EU. MŽP nemůže tento 
postup jakkoliv měnit. Proto nelze snížení 
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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 4 % 3,5 % do 31. 
prosince 2017 a v následujících letech a o 6 % do 31. prosince 
2020 a v následujících letech. Dodavatelé elektřiny pro 
dopravní účely si mohou zvolit, zda se budou podílet na 
závazcích týkajících se snižování emisí stanovených 
v tomto odstavci, pokud prokáží, že mohou náležitě měřit 
a sledovat množství elektřiny pro dopravní účely. Do 
povinného snížení se nezapočítávají státní hmotné rezervy16) 

uváděné při jejich obměně do volného daňového oběhu na 
daňovém území České republiky. Způsob výpočtu emisí 
skleníkových plynů z pohonných hmot a nebo elektřiny je 
stanoven prováděcím právním předpisem.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme prokazovat úsporu na jednotku vzdálenosti, nikoli 
jednotku energie. Úspory na jednotku vzdálenosti jsou 
skutečnými úsporami, úspory na jednotku energie nepostihují 
efektivitu a spotřebu jednotlivých typů motorů, což může 
znamenat, že palivo s nižší emisí na jednotku energie bude 
protěžováno, ačkoli při zohlednění jeho spotřeby a efektivity 
motoru bude emitovat vyšší množství skleníkových plynů, než 
jeho konkurenti. 

Je třeba uvést, že splnění mezicíle 4 % snížení emisí g 

CO2ekv./MJ (dále také CO2) do 31. 12. 2017 má povahu pouze 
nezávaznou, doporučující a směrnice ponechává na každém 
členském státu, aby zvážil, zda existují podmínky pro to, 
aby již v průběhu období do začátku roku 2020 bylo možné 
snižování emisí CO2, a v jaké výši, po subjektech požadovat. 
Povinné je pouze 6 % snížení emisí CO2 do roku 2020. 
Uvedený cíl byl vložen do tuzemské legislativy v roce 2011, 
kdy z příslušné důvodové zprávy bylo možné vyčíst 

vztáhnout na ujetou vzdálenost. 

Požadavek na snížení emisí ze 4 % na 
3,5 % bude akceptován.  

Domníváme se, že způsob zohlednění 
dodané elektřiny dle návrhu novely 
zákona je v souladu se směrnicí. 
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předpoklad běžné dostupnosti biopaliv vyšších generací, popř. 
jiných alternativ. Tento předpoklad se však nenaplnil a ani do 
začátku roku 2017 nelze předpokládat nějakou podstatnou 
změnu v této oblasti. Absolutní nedostatek pokročilých biopaliv 
konstatuje v bodu 7 úvodních ustanovení i směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2015/1513/EU, 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, ze dne 9. září 2015. Navíc směrnice 
Rady 2015/652, 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, z 20. dubna 2015 zvýšila základní normu pro paliva pro 
rok 2010, z níž se absolutního hodnota povinného snížení 
emisí vypočítává, z 83,8 na 94,1 gramů CO2ekv./MJ, což 
představuje zvýšení o více jak 12 %, a to za situace, kdy 
dosud nejsou ze strany EU ani vyřešeny všechny otázky v této 
oblasti (např. způsob započítávání snížení emisí z těžby ropy) 
a kdy některá odvětví trhu požadují dodávky paliv bez 
biosložek. Řešení stanoveného cíle zkomplikovala i ztráta trhu 
s palivy typu směsné motorové nafty (SMN30), 100 % FAME 
pro pohon motorů (B100) a benzínového paliva s podílem lihu 
minimálně ve výši 70 % (E85), která jsou po zvýšení sazby 
spotřebních daní v souvislosti s notifikací Víceletého programu 
2 s účinností od 1. 1. 2016 v kombinaci s nízkou cenou 
fosilních paliv, prakticky neprodejná. Naproti tomu zvýšení 
podílu FAME v „běžné“ motorové naftě brání ČSN EN 590, 
která stanoví maximální podíl FAME ve výši  
7 %. Navýšení podílu lihu v motorovém benzínu na hranici 
10%, které povoluje ČSN EN 228 (palivo E10), pak brání 
povinnost stanovená zákonem o pohonných hmotách prodávat 
min. na  
50 % čerpacích stanic do 31. 12. 2018 palivo E5, kdy důvodem 
je zastaralý vozový park v České republice (průměrné stáří 
vozidel je aktuálně cca 14,5 roku). I za předpokladu, že bude 
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umožněno využít ke snížení emisí CO2 pozitivní přínos 
alternativních paliv, z nichž reálně se na trhu ve statisticky 
významnějším množství pohybuje pouze LPG, je při 
vynaložení značného úsilí a prostředků dosažitelné snížení 
emisí CO2 maximálně na úrovni 3,5 %. Za stávajících podmínek 
tak požadavek na splnění cíle 4 % snížení emisí g CO2ekv./MJ 
považujeme za násilný a ekonomicky devastující, sociálně 
zatěžující nízkopříjmové skupiny obyvatel a vynucenými 
dodatečnými náklady významně ztěžující konkurenční 
postavení povinných osob ve volné soutěži v rámci EU 
s osobami z jiných členských států, které obdobnou povinností, 
resp. náklady na její splnění v jejich zemi zatíženy nejsou.   

Vložení odvolávky na poznámku pod čarou shodně s ostatními 
ustanoveními zákona, kde se hovoří o státních hmotných 
rezervách, odstraní případné pochybnosti o tom, zda se stále 
jedná  
o tytéž státní hmotné rezervy dle zákona č. 189/1999 Sb., o 
nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových 
zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
97/1993 o působnosti Správy státních hmotných rezerv. 

81.  HKČR Bod 13 9. Připomínka k novelizačnímu bodu 13 

Požadujeme změnit text odst. 2 a doplnit odvolávky na 
poznámky pod čarou (text červeně), výsledný text § 20 odst. 2 
návrhu pak zní: 

„(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 nebo dodáním čistého biopaliva nebo 
směsného paliva, které bylo uvedeno do volného daňového 

Zásadní 
Akceptováno jinak 

Akceptováno bude znění navržené MF, 
které je významově shodné s těmito 
úpravami.  

Viz připomínka 28 až 30. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACBA3A98)



44 
 

oběhu v jiném členském státě Evropské unie, na daňové 
území České republiky pro dopravní účely,  

b) uvedením zkapalněného ropného plynu1) do volného 
daňového oběhu na daňovém území České republiky pro 
dopravní účely, dodáním zkapalněného ropného plynu, který 
byl uveden do volného daňového oběhu v jiném členském 
státě Evropské unie, na daňové území České republiky pro 
dopravní účely,  

c) dodáním zemního plynu na daňové území České republiky 
pro dopravní účely, který jako dodavatel podle jiného 
právního předpisu2) dodal konečnému spotřebiteli2),  

d) dodáním vodíku na daňové území České republiky pro 
dopravní účely, nebo. 

e) dodáním elektřiny na území České republiky pro dopravní 
účely na základě smlouvy o dodávce elektřiny podle 
energetického zákona.“ 

Odvolávka na poznámku pod čarou: 

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

2) § 2 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 1 písm. a) a § 4 písm. a) 
zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 
čtyřicátá pátá daň ze zemního plynu a některých dalších plynů  

3) § 2 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 1 písm. a) a § 4 část čtyřicátá 
sedmá daň z elektřiny zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 
veřejných rozpočtů, část čtyřicátá pátá daň ze zemního plynu a 
některých dalších 

Požadujeme po předkladateli zvážit, zda znění písmena e) 
není v rozporu se směrnicí. Domníváme se, že ano, proto 
navrhujeme jeho vypuštění bez náhrady. V § 20 odst. 1 je 
stanoven cíl ČR ve výši 6 % snížení emisí GHG do roku 2020. 
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Pro cíl v této výši směrnice neumožňuje využít dodávky 
energie pro plnění cíle (to je umožněno až pro plnění 
dodatečných 2 % - viz čl. 7a odst. 2 písm. b bod i). Směrnice 
rozlišuje druhy energií, ale v zákoně to rozlišeno není. Zde 
tedy trváme na odstranění písm. e). Pokud předkladatel 
nepřistoupí na vypuštění písmene e) navrhujeme variantně 
tuto úpravu: 

„e) dodáním elektřiny na daňové území České republiky pro 
dopravní účely, kterou jako dodavatel podle jiného 
právního předpisu2) dodal konečnému spotřebiteli3) na 
základě smlouvy o dodávce elektřiny podle energetického 
zákona.“ 

Odůvodnění: 

Sledování k okamžiku uvedení do volného daňového oběhu je 
použito již v dnešním znění zákona. Uvedení LPG do volného 
daňového oběhu v jiném členském státě a jeho dodání na 
území České republiky není pro započtení uvažováno jednak 
proto, že legálně není prakticky prováděno a jednak proto, že 
je hůře kontrolovatelné. Pro úpravu ve věci zemního plynu a 
elektřiny je navrhováno využít stávajícího znění zákona o 
stabilizaci veřejných rozpočtů část čtyřicátá pátá daň ze 
zemního plynu a některých dalších plynů a čtyřicátá sedmá 
daň z elektřiny, kde je dodavatel definován jako právnická 
nebo fyzická osoba, která nabývá plyn bez daně za účelem 
jeho dalšího prodeje. Tato osoba je povinna být držitelem 
povolení vydaného celním úřadem k nabytí plynu bez daně. 
Osoba konečného spotřebitele je týmž zákonem definována 
jako osoba, která není držitelem povolení k nabytí plynu bez 
daně. V okamžiku, kdy je dodavatelem dodán plyn konečnému 
spotřebiteli, musí být zdaněn sazbou daně určenou podle 
účelu, ke kterému je dodán. Vzhledem k tomu, že dodavatel je 
plátcem daně, který podává daňové přiznání a CNG a elektřina 
je pro pohon motorů prodávána prostřednictvím plnících a 
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dobíjecích stanic, je tento údaj o množství dodaném pro 
dopravní účely poměrně jednoduše kontrolovatelný. V odst. 2 
bylo zrušeno písm. e), protože dodáním energie (elektřiny) lze 
povinnost splnit pouze v případě navýšení cíle o 2 % (viz čl. 7a 
dost. písm. b) směrnice), což není případ ČR. 

82.  HKČR Bod 13 10. Připomínka k novelizačnímu bodu 13 

Požadujeme vložit nové odstavce 4 a 5, ostatní odstavce se 
přečíslují. Výsledný text § 20 odst. 4 a 5 pak zní: 

„(4) V případě, že dodavatel motorového benzinu nebo 
motorové nafty překročí v kalendářním roce povinné 
minimální snížení emisí stanovené v odstavci 1, může toto 
celé nadměrné množství v kg CO2ekv převést do plnění 
snížení emisí podle odstavce 1 v následujícím roce.  

(5) Pokud dodavatel motorového benzinu nebo motorové 
nafty hodlá v následujícím roce uplatnit nadměrné snížení 
emisí dle odstavce 4, je povinen to písemně sdělit celnímu 
úřadu ve lhůtě pro podání zprávy o emisích skleníkových 
plynů. Sdělení musí obsahovat následující údaje 

 a) jméno, případně jména, příjmení a adresu, v případě 
právnické osoby název, právní formu a sídlo a daňové 
identifikační číslo osoby, 

b) množství emisí skleníkových plynů, vyjádřené v 
kilogramech CO2ekv, které odpovídá výši povinnosti podle 
odstavce 1 v uplynulém kalendářním roce, 

c) množství emisí skleníkových plynů, vyjádřené v 
kilogramech CO2ekv, o které byla překročena povinnost dle 
odstavce 1 v uplynulém roce, 

d) množství emisí skleníkových plynů, vyjádřené v 
kilogramech CO2ekv, které má být zahrnuto do plnění 
povinnosti podle odstavce 1 v následujícím kalendářním 

Zásadní 
Neakceptováno - vysvětleno 

Dle článku 7a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/70/ES mají 
dodavatelé motorového benzínu a 
motorové nafty snížit emise skleníkových 
plynů v roce 2020 o 6 %.  

Pokud bychom akceptovali navrhovanou 
úpravu přenesení nadměrného sníženi 
emisí z jednoho kalendářního roku do 
druhého, dovolili bychom ve své podstatě 
dodavatelům motorového benzínu a 
motorové nafty dosáhnout v roce 2020 
nižšího než 6% snížení emisí.  

Domníváme se, že akceptování tohoto 
požadavku by bylo v rozporu s uvedenou 
směrnicí. 
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roce.“ 

Poznámka: Do přechodných ustanovení je třeba vložit, že 
první převod je možné uskutečnit za rok 2016. 

Odůvodnění: 

K odst. 4: Dodavatelé motorového benzinu a motorové nafty 
realizovali technicko-obchodní opatření, která některým z nich 
mohou umožnit přeplnit v roce 2016 předepsané snížení emisí 
skleníkových plynů. Splnění emisí je velmi závislé na skutečné 
velkosti trhu a sortimentu PHM, zejména na poměru benzínů a 
nafty a především použitých biopaliv s lepšími kritérii 
udržitelnosti. Těmto dodavatelům by mělo být umožněno 
vytvářet si předem podmínky pro splnění vyšší povinnosti 
snížit emise. Podobný princip je uplatněn i u objemové 
povinnosti v § 19 v současném znění zákona o ochraně 
ovzduší. 

K odst. 5: Aplikace ustanovení při převodu přeplněné 
objemové povinnosti. Povinnosti vůči úřadům a oznamovací 
povinnost musí být v obou případech stejné. Jedná se o 
kontrolní systém. 

83.  HKČR Bod 13 11. Připomínka k novelizačnímu bodu 13 

Požadujeme nahradit text původního odstavce 5. Změnu 
navrhujeme ve dvou variantách, přičemž preferujeme variantu 
I. V případě přijetí varianty I je odstavec 6 původního návrhu 
nadbytečný. Text § 20 odst. 5 původního návrhu pak zní: 

VARIANTA I 

„(5) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty 
může splnit povinnost podle odstavce 1 i ve spolupráci 
s jiným dodavatelem motorového benzinu nebo motorové 
nafty nebo s osobou, která uvádí do volného daňového 
oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní 

Zásadní 
Akceptováno 

Akceptována bude varianta  II. 
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účely zkapalněný ropný plyn1) nebo ve spolupráci s 
dodavatelem, který podle jiného právního předpisu2),3) 
dodal konečnému spotřebiteli2),3) na daňovém území České 
republiky pro dopravní účely elektřinu nebo zemní plyn. 
Splnění povinnosti podle odstavce 1 bude posuzováno 
podle podílů připadajících na jednotlivé povinné osoby na 
základě písemné smlouvy, která bude za tímto účelem 
mezi uvedenými osobami uzavřena, bude-li předložena 
nejpozději současně se zprávou o emisích. Nebude-li 
kopie smlouvy o společnosti předložena současně se 
zprávou o emisích, nebude na obsah smlouvy brán zřetel.“ 

VARIANTA II 

„(5) Dodavatelé motorového benzinu nebo motorové nafty se 
mohou sdružit jako společníci za účelem společného plnění 
povinnosti podle odstavce 1. Splnění povinnosti podle 
odstavce 1 bude posuzováno jako vážený průměr hodnot 
povinného snížení emisí skleníkových plynů připadajících na 
jednotlivé povinné osoby ve společnosti., nebude-li smlouvou 
o společnosti stanoveno jinak. Společnost může podat 
společnou zprávu o emisích podle odstavce 4 za všechny 
sdružené dodavatele motorového benzinu nebo motorové 
nafty. Spolu se zprávou o emisích předloží společnost kopii 
smlouvy o společnosti. Nebude-li kopie smlouvy o společnosti 
předložena současně se zprávou o emisích, nebude na obsah 
smlouvy brán zřetel nebo pokud nebude v Nebude-li v rámci 
společnosti dosaženo celkového požadovaného snížení emisí, 
nebude na obsah smlouvy brán zřetel předkládá každý ze 
společníků zprávu o emisích podle odstavce 4 spolu se 
smlouvou o společnosti samostatně. Nebude-li kopie 
smlouvy o společnosti předložena současně se zprávou o 
emisích, nebude na obsah smlouvy brán zřetel.“ 

Odvolávka na poznámku pod čarou: 

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

2) § 2 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 1 písm. a) a § 4 písm. a) 
zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 
čtyřicátá pátá daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

3) § 2 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 1 písm. a) a § 4 část čtyřicátá 
sedmá daň z elektřiny zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 
veřejných rozpočtů 

Odůvodnění: 

Doporučujeme upravit/změnit možnost společného plnění 
snížení CO2, a to nikoliv cestou Smlouvy o společnosti podle § 
2716 a násl. Občanského zákoníku, což je forma příliš 
svazující (společné podnikání). Nabízí se řešení formou 
smluvního ujednání dvou či více subjektů, na základě kterého 
by bylo zákonem umožněno, aby subjekt, který bude 
dosahovat lepších hodnot než je povinné nížení emisí, určitou 
část úspory smluvně převedl do plnění jiné osoby nebo více 
osob (lze uzavřít i více smluv s více osobami). Případným 
snahám o zneužití postupu pro fingované uplatnění úspory ze 
strany některých subjektů bude zamezeno jednak prováděnou 
kontrolní činností ze strany celního úřadu v průběhu roku a 
ověřováním údajů uvedených ve zprávě o emisích 
autorizovanou osobou dle § 20 odst. 4 zákona o ochraně 
ovzduší, které by bylo vhodné doplnit i odpovědností 
poskytovatele za spáchaný delikt, který by byl jako např. 
nepravdivé poskytování údajů nově definován v zákoně o 
ochraně ovzduší. Vzhledem k tomu, že se na straně 
poskytovatele bude vždy jednat buď o osobu uvádějící 
minerální oleje do volného daňového oběhu, nebo o 
dodavatele plynu nebo elektřiny ve smyslu zákona o stabilizaci 
veřejných rozpočtů, bude množina subjektů - teoretických 
poskytovatelů poměrně malá a kontrolnímu orgánu známá, 
neboť se bude jednat vždy o osoby, které musí být již dnes 
držiteli odpovídajících povolení buď podle zákona o 
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spotřebních daních, nebo zákona o stabilizaci veřejných 
rozpočtů. Umožnění společného plnění snížení emisí 
skleníkových plynů výhradně cestou vytvoření společnosti za 
účelem společného plnění povinnosti považujeme za krajně 
nevhodné i proto, že mají-li být sdružené osoby posuzovány 
jako jeden subjekt, prakticky znemožňuje dodavateli uzavřít 
více např. dvoustranných smluv s různými dodavateli, kteří by 
mu mohli „přenechat“ část jimi vytvořené úspory emisí, avšak 
nechtějí se sdružovat do společnosti s dalšími společnostmi. 
Pokud by nebyla přijata vhodnější úprava (varianta I), 
považujeme za nezbytné provést alespoň změny navržené ve 
variantě II, aby byla odstraněna největší negativa tohoto 
řešení, Rozdělení váženým průměrem hodnot považujeme za 
nevhodné zejména za situace, kdy každý ze společníků 
vynaloží nestejné náklady na splnění společné povinnosti. 
Absolutní zrušení účinků smlouvy v případě, kdy nebude 
dosaženo celkového snížení emisí, považujeme za nevhodné i 
proto, že mohou pro tuto situaci existovat objektivní důvody a 
současně může být dosaženo alespoň částečného splnění 
snížení emisí a takto by nebylo možné započíst ani toto 
částečné splnění. 

84.  HKČR Bod 13 12. Připomínka k novelizačnímu bodu 13 

Požadujeme změnit text odst. 6 původního návrhu a doplnit 
odvolávky na poznámky pod čarou, nebude-li přijat návrh 
k odst. 5 původního návrhu ve variantě I. Výsledný text § 20 
odst. 6 původního návrhu pak zní: 

„(6) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty se 
může sdružit za účelem plnění povinnosti podle odstavce 1 
také s osobou, která  
a) uvádí zkapalněný ropný plyn1) do volného daňového oběhu 
na daňovém území České republiky pro dopravní účely,  
b) dodává zkapalněný ropný plyn, který byl uveden do volného 

Zásadní 
Akceptováno jinak 

Akceptováno bude znění navržené MF, 
které je významově shodné s těmito 
úpravami.  

Viz připomínka 28 až 30. 
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daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, na 
daňové území České republiky pro dopravní účely, 
b) c) dodává jako dodavatel podle jiného právního 
předpisu2) konečnému spotřebiteli2) zemní plyn na daňové 
území České republiky pro dopravní účely,  
c) d) dodává vodík na daňové území České republiky pro 
dopravní účely4), nebo  
d) e) dodává jako dodavatel podle jiného právního 
předpisu2) konečnému spotřebiteli2) elektřinu na daňové 
území České republiky pro dopravní účely na základě smlouvy 
o dodávce elektřiny podle energetického zákona. 
Spolu se zprávou o emisích předloží společnost kopii smlouvy 
o společnosti. Nebude-li kopie smlouvy o společnosti 
předložena současně se zprávou o emisích, nebude na obsah 
smlouvy brán zřetel.“ 
Odvolávka na poznámku pod čarou: 
1) § 45 odst. 1 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních 
2) § 2 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 1 písm. a) a § 4 písm. a) 
zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 
čtyřicátá pátá daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 
3) § 2 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 1 písm. a) a § 4 část čtyřicátá 
sedmá daň z elektřiny zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 
veřejných rozpočtů 
4) Je třeba uvést konkrétní ustanovení příslušného zákona, 
podle kterého bude jasně definována osoba, která 
„dodává vodík na daňové území České republiky pro 
dopravní účely“ a okamžik, k němuž bude tato skutečnost 
posuzována.  

Odůvodnění: 

Sledování k okamžiku uvedení do volného daňového oběhu je 
použito již v dnešním znění zákona. Uvedení LPG do volného 
daňového oběhu v jiném členském státě a jeho dodání na 
území České republiky není pro započtení uvažováno jednak 
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proto, že legálně není prakticky prováděno a jednak proto, že 
je hůře kontrolovatelné. Pro úpravu ve věci zemních plynů a 
elektřiny je navrhováno využít stávajícího znění zákona o 
stabilizaci veřejných rozpočtů část čtyřicátá pátá daň ze 
zemního plynu a některých dalších plynů a čtyřicátá sedmá 
daň z elektřiny, kde je dodavatel definován jako právnická 
nebo fyzická osoba, která nabývá plyn bez daně za účelem 
jeho dalšího prodeje. Tato osoba je povinna být držitelem 
povolení vydaného celním úřadem k nabytí plynu bez daně. 
Osoba konečného spotřebitele je týmž zákonem definována 
jako osoba, která není držitelem povolení k nabytí plynu bez 
daně. V okamžiku, kdy je dodavatelem dodán plyn konečnému 
spotřebiteli, musí být zdaněn sazbou daně určenou podle 
účelu, ke kterému je dodán. Vzhledem k tomu, že dodavatel je 
plátcem daně, který podává daňové přiznání a zemní plyn a 
elektřina je pro pohon motorů prodávána prostřednictvím 
plnících a dobíjecích stanic, je tento údaj o množství dodaném 
pro dopravní účely poměrně jednoduše kontrolovatelný. 
Smlouvu o dodávce elektřiny nepovažujeme za vhodný 
nástroj, neboť na tutéž elektřinu může být uzavřeno více 
navazujících smluv. Podle našeho názoru je lépe 
kontrolovatelný okamžik prodeje konečnému spotřebiteli, kdy 
současně dodavateli vzniká povinnost přiznat a odvést daň z 
elektřiny. U vodíku je třeba uvést konkrétní ustanovení 
příslušného zákona, podle kterého bude jasně definována 
osoba, která „dodává vodík na daňové území České republiky 
pro dopravní účely“ a okamžik, k němuž bude tato skutečnost 
posuzována. V opačném případě nastanou výkladové 
nejasnosti, resp. možnosti pro úniky.  

85.  HKČR Bod 13 13. Připomínka k novelizačnímu bodu 13 

Požadujeme změnit text odst. 7 původního návrhu, výsledný 
text § 20 odst. 7 původního návrhu pak zní: 
„(7) Energie obsažená v biopalivech se pro účely splnění 

Zásadní Akceptováno  
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povinností uvedených v odstavci 1 zohlední pouze za 
předpokladu, že tato 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 se prokazuje způsobem 
uvedeným v § 21. K prokázání skutečnosti, že biopaliva 
nebyla dosud zohledněna podle písm. e), předkládá 
dodavatel pohonných hmot celnímu úřadu čestné 
prohlášení vydané osobou, která je oprávněna vydat 
doklad o splnění kritérií udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 
nebo 12.“ 

Odůvodnění: 

Od počátku zavedení této povinnosti je detekována vysoká 
náchylnost k podvodům, která je zapříčiněna zejména tím, že 
neexistují v rámci Evropské unie jednotná pravidla pro 
stanovení této povinnosti ani systém pro sledování a kontrolu 
výroby, distribuce a užití biopaliv. Stává se tak, že jedno 
biopalivo je započteno na splnění povinnosti v jednom 
členském státě a následně s cenovým zvýhodněním (protože 
již splnilo svou „úlohu“) přepraveno do jiného členského státu, 
například ČR a zde znovu započteno do plnění povinnosti 
dalšího subjektu. Do státního rozpočtu České republiky pak 
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není odvedena pokuta, která by jinak byla vyměřena ve výši 
40,- Kč/1 nedodaný litr biopaliva a trh je pokřiven. K posílení 
kontroly a eliminaci podvodů proto navrhujeme zpřísnění 
podmínek tak, aby pro plnění povinnosti snížit emise 
skleníkových plynů byla započítávána pouze ta biopaliva, která 
byla v  režimu podmíněného osvobození od daně na území 
České republiky vyrobena nebo v tomto režimu v systému 
EMCS na území České republiky dopravena. Na obchod ani 
dodavatele pohonných hmot nebo dodavatele biopaliv nebude 
mít toto opatření negativní vliv, neboť v rámci standardního 
obchodu není volný daňový oběh pro dodávky pohonných 
hmot ani biopaliv z jiného členského státu využíván. Je totiž 
ekonomicky nevýhodné uvést biopalivo do volného daňového 
oběhu v jednom členském státě, odvést v tomto členském 
státě spotřební daň, potom převézt biopalivo do jiného 
členského státu, tam opět zaplatit spotřební daň a teprve 
po prokázání splnění všech zákonných podmínek moci 
nárokovat vrácení spotřební daně v zemi odeslání. Nově také 
navrhujeme výslovný zákaz opětovného uvádění biopaliv do 
volného daňového oběhu a nemožnost jejich započtení na 
plnění povinnosti v případě, že již byla „užita“ ke splnění 
obdobné povinnosti na území jiného členského státu. 
Formulace „obdobná povinnost“ v oblasti ochrany životního 
prostředí na území jiného členského státu byla použita 
záměrně právě z důvodu, že pravidla pro ukládání této 
povinnosti nejsou v rámci Evropské unie unifikována a tudíž 
jsou v různých členských státech stanovena různě. Přesto mají 
naplňovat stejné cíle směrnic v oblasti ochrany klimatu. 
Současně se nově ukládá povinnost dodavateli pohonných 
hmot předložit celnímu úřadu čestné prohlášení o tom, že 
dodaná biopaliva nebyla dosud započtena na plnění povinností 
dodavatele pohonných hmot podle zákona o ochraně ovzduší 
nebo na plnění obdobné povinnosti v oblasti ochrany životního 
prostředí na území jiného členského státu, a to od osoby, která 
je současně již nyní povinna, resp. oprávněna vydat prohlášení 
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o shodě s kritérii udržitelnosti.  

86.  HKČR Bod 13 14. Připomínka k novelizačnímu bodu 13 

Požadujeme vložit nový odst. 8, ostatní odstavce se přečíslují. 
Výsledný text § 20 odst. 8 pak zní: 
„(8) Pro zohlednění energie obsažené  
a) ve zkapalněných ropných plynech pro účely splnění 
povinností uvedených v odstavci 1 platí podmínky 
stanovené v odst. 7 písm. a), c), d) a e) obdobně,  
b) v zemním plynu, vodíku nebo elektřině pro účely 
splnění povinností uvedených v odstavci 1 platí podmínky 
stanovené v odst. 7 písm. c) a e) obdobně.“ 

Odůvodnění: 

I u ostatních paliv a elektřiny, kterými lze plnit povinnost snížit 
emise skleníkových plynů, by mělo být zamezeno jejich 
opakovanému „použití“ pro tyto účely. Kritéria stanovená pro 
biopaliva v  
odst. 7 by tudíž měla i zde platit obdobně.  

Zásadní 
Akceptováno částečně, vysvětleno 

U LPG bude požadováno splnění písm. 
a), c) a d). Písmeno e) nebude 
požadováno a to z toho důvodu, že doklad 
vydává osoba oprávněná vydávat doklady 
o splnění kritérií udržitelnosti biopaliv. 
Osoba dodávající LPG nemá toto 
oprávnění a nemohla by doklad vystavit. 

U zemního plynu bude doplněno písm. c). 
Písmeno e) nebude ze stejného důvodu 
jako v případě LPG doplněno. 

 

87.  HKČR Bod 13 15. Připomínka k novelizačnímu bodu 13 

Požadujeme znění současného bodu 8 upravit následovně: 

„(8) Vláda nařízením stanoví základní hodnotu produkce emisí 
skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty, způsob výpočtu 
emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a nebo elektřiny a 
obsahové náležitosti a vzor zprávy o emisích.“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme vyškrtnout slovo „fosilní“, protože pro jakékoli 
vykazování je potřeba znát základní hodnoty produkce 
skleníkových plynů nejen u fosilních pohonných hmot, ale i u 
biopaliv, a dalších alternativ. 

Zásadní 
Neakceptováno – vysvětleno 

Základní hodnota stanovená příslušným § 
nařízením vlády se vztahuje pouze pro 
fosilní pohonné hmoty.  

Základní hodnota pro biopaliva je 
obsažena v příloze nařízení vlády v části 
týkající se stanovení úspor emisí 
z biopaliv.  
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88.  HKČR Bod 17 16. Připomínka k novelizačnímu bodu 17 

Požadujeme návrh MŽP na změnu ustanovení § 25 odst. 7 
písm. a) zrušit a zachovat tak původní text zákona.  

Odůvodnění: 

Návrhem je z § 25 odst. 7 písm. a), podle něhož je ukládána 
pokuta do 10 000 000,- Kč, vyloučeno uložení pokuty 
dodavateli pohonných hmot, pokud nedosáhne požadovaného 
snížení emisí podle § 20 odst. 1. Nově je pak pod bodem 18 
vkládán do § 25 nový odst. 8, kterým se stanovuje nová výše 
pokuty za tento správní delikt, s jejíž výší ani způsobem 
stanovení nesouhlasíme a trváme na zachování původního 
textu zákona.  

Zásadní 
Akceptováno částečně, vysvětleno 

Vysvětlení viz připomínka č. 7. 
 

89.  HKČR Bod 18 17. Připomínka k novelizačnímu bodu 18 

Požadujeme návrh MŽP na doplnění § 25 o nový odst. 8 zrušit 
a zachovat tak původní text zákona.  

 

Odůvodnění: 

Nově je pod bodem 18 vkládán do § 25 nový odst. 8, kterým 
se určuje způsob výpočtu a stanovení výše pokuty dodavateli 
pohonných hmot, pokud nedosáhne požadovaného snížení 
emisí podle § 20 odst. 1. Dosud je za tento správní delikt 
ukládána pokuta podle § 25 odst. 7 písm. a) s horní hranicí do 
10 000 000,- Kč, ale nově by mohla tato pokuta dosáhnout 
výše až v řádech miliard korun.   
Zvýšené pořizovací náklady se např. u FAME pohybovaly v 
roce 2015 na úrovni cca 59 USD/t nad úroveň pořizovacích 
nákladů motorové nafty. Při kurzu 25,- Kč/USD se jedná o 
částku v Kč 1,475 Kč/t.  Při energetickém obsahu 33 MJ/l, 
referenční hustotě při 15 0C 845 kg/m3 a uvažované úrovni 
emisí 33,5 g CO2ekv/MJ se náklady na 1kg snížených emisí 

Zásadní 
Akceptováno částečně, vysvětleno 

Vysvětlení viz připomínka č. 7. 
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rovnají hodnotě 1,62 Kč/kg, a to včetně „dotace“ ceny, která 
bude muset být ze strany povinné osoby jako prodávajícího 
poskytnuta, aby se podařilo uvažované FAME v podobě 
pohonné hmoty B100 vůbec prodat. Dotace ceny je uvažována 
ve výši 2,- Kč/litr FAME. Navrhovaná pokuta ve výši 15,- Kč/1 
kg neušetřených emisí skleníkových plynů se tak rovná 9,24 
násobku dodatečných nákladů na jejich snížení. Pokuta je tak 
sice odrazující, jak uvádí MŽP, ale současně zjevně 
nepřiměřená a v některých situacích může být i likvidační. 
Současně připomínáme, že v případě, že dojde k nesplnění 
snížení emisí skleníkových plynů v důsledku nesplnění 
objemové povinnosti podle § 19 zákona, dojde k uložení dvou 
pokut, tj. k dvojímu potrestání.   
Poukaz v analýze RIA (poprvé str. 7) na údajně shodnou 
úpravu v Německu se jeví jako problematický jednak proto, že 
se zákon, který by v Německu obsahoval tuto úpravu, vůbec 
nepodařilo dohledat a také proto, že, nelze takto zjednodušeně 
bez dalšího ekonomického rozboru a porovnání situace a 
poměrů v DE a ČR, přenést jakoukoliv právní úpravu, která 
může mít tak fatální dopady. Upozorňujeme i na zcela 
nesouměřitelnou cenu CO2 (emisní povolenky cca 6 EUR/t 

CO2). V neposlední řadě nutno vzít v potaz, že navrhovaný 
výpočet pokuty se opírá o veličiny, které se z fyzikální reality 
mohou odlišovat (hustota, výhřevnost i emisní koeficienty). 

90.  SPČR § 19  1. V čl. I se za dosavadní bod 4 vkládá nový bod, který 
zní: 

V §19 se doplňuje nový odst. 2, který zní: 

„(2) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty může 
povinnost podle odstavce 1 splnit také uvedením čistého 
biopaliva nebo směsného paliva podle jiného právního 
předpisu upravujícího pohonné hmoty15) do volného daňového 
oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní 

Zásadní 
Vysvětleno 

Vysvětlení viz připomínka č. 74. 
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účely.“ 

(účinnost od 1. 1. 2021) 

Následující odstavce § 19 se přečíslují. Přečísluje se i odkaz 
v dosavadním odst. 9 (nově odst. 10), odkazující na dosavadní 
odst. 8 (nově 9). 

Odůvodnění: 

Ukončením daňové podpory biopaliv k 1.1.2021 v souladu 
s ukončením Víceletého programu podpory dalšího uplatnění 
udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020 
odpadne překážka jejich podpory čistých biopaliv a směsných 
paliv a lze je započítávat na plnění povinnosti zajistit minimální 
množství biopaliv za kalendářní rok. 

91.  SPČR § 19 
2. V čl. I se za dosavadní bod 4 vkládá nový bod, který 

zní: 

 

V  § 19, odst. 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  

Zásadní 
Akceptováno  
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e) nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti 
uvedené v odstavci 1 ani ke splnění obdobné 
povinnosti na území jiného členského sátu Evropské 
unie.  

Splnění kritérií udržitelnosti 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 písm. e), 
předkládá dodavatel pohonných hmot čestné prohlášení 
vydané osobou, která je oprávněna vydat doklad o splnění 
kritérií udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12.“ 

Další odstavce návrhu se přečíslují. 

 

Odůvodnění:  

Zákon stanoví dodavatelům pohonných hmot povinnost 
přimíchávat biopaliva do motorových benzínů a motorové nafty 
a současně snížit emise skleníkových plynů nahrazením části 
energie obsažené v motorovém benzínu a motorové naftě 
energií obsaženou v biopalivech.  

Dodavatelem pohonných hmot je ve smyslu zákona o ochraně 
ovzduší osoba, která uvádí motorové benzíny a motorovou 
naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České 
republiky pro dopravní účely nebo osoba, která dodává 
na daňové území motorové benzíny nebo motorovou naftu 
uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě 
Evropské unie.  

Od počátku zavedení této povinnosti je detekována vysoká 
náchylnost k podvodům, která je zapříčiněna zejména tím, že 
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neexistují v rámci Evropské unie jednotná pravidla pro 
stanovení této povinnosti ani systém pro sledování a kontrolu 
výroby, distribuce a užití biopaliv. Stává se tak, že jedno 
biopalivo je započteno na splnění povinnosti v jednom 
členském státě a následně s cenovým zvýhodněním (protože 
již splnilo svou „úlohu“) přepraveno do jiného členského státu, 
například ČR a zde znovu započteno do plnění povinnosti 
dalšího subjektu. Do státního rozpočtu České republiky pak 
není odvedena pokuta, která by jinak byla vyměřena ve výši 
40,- Kč/1 nedodaný litr biopaliva a trh je pokřiven. 

Režim podmíněného osvobození od spotřební daně je již 
několik let s úspěchem užíván pro sledování vybraných 
výrobků, mezi které patří i pohonné hmoty a biopaliva, 
podmíněně osvobozených od spotřební daně při jejich pohybu 
mezi členskými státy nebo po území České republiky.  Pro tyto 
účely je v rámci celé Evropské unie povinně užíván 
elektronický „Excise Movement and Control Systém“, tzv. 
EMCS systém pro kontrolu a sledování vybraných výrobků 
dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně. 
K posílení kontroly a eliminaci podvodů se proto navrhuje, aby 
pro plnění povinnosti snížit emise skleníkových plynů byla 
započítávána pouze ta biopaliva, která byla v  režimu 
podmíněného osvobození od daně na území České republiky 
vyrobena nebo v tomto režimu v systému EMCS na území 
České republiky dopravena.  

Na obchod ani dodavatele pohonných hmot nebo dodavatele 
biopaliv nebude mít toto opatření negativní vliv, neboť v rámci 
standardního obchodu není volný daňový oběh pro dodávky 
pohonných hmot ani biopaliv z jiného členského státu 
využíván. Je totiž ekonomicky nevýhodné uvést biopalivo do 
volného daňového oběhu v jednom členském státě, odvést 
v tomto členském státě spotřební daň, potom převézt biopalivo 
do jiného členského státu, tam opět zaplatit spotřební daň a 
teprve po prokázání splnění všech zákonných podmínek moci 
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nárokovat vrácení spotřební daně v zemi odeslání.  

Nově se také navrhuje výslovný zákaz opětovného uvádění 
biopaliv do volného daňového oběhu a nemožnost jejich 
započtení na plnění povinnosti v případě, že již byla „užita“ ke 
splnění obdobné povinnosti na území jiného členského státu. 
Formulace „obdobná povinnost“ v oblasti ochrany životního 
prostředí na území jiného členského státu byla použita 
záměrně právě z důvodu, že pravidla pro ukládání této 
povinnosti nejsou v rámci Evropské unie unifikována a tudíž 
jsou v různých členských státech stanovena různě. Přesto mají 
naplňovat stejné cíle směrnic v oblasti ochrany klimatu. 

Současně se nově ukládá povinnost dodavateli pohonných 
hmot předložit celnímu úřadu čestné prohlášení o tom, že 
dodaná biopaliva nebyla dosud započtena na plnění povinností 
dodavatele pohonných hmot podle zákona o ochraně ovzduší 
nebo na plnění obdobné povinnosti v oblasti ochrany životního 
prostředí na území jiného členského státu, a to od osoby, která 
je současně již nyní povinna, resp. oprávněna vydat prohlášení 
o shodě s kritérii udržitelnosti.  

S ohledem na to, že povinnosti zajistit minimální množství 
biopaliv se týká jak § 19 (roční povinnost), tak § 19a  
(povinnost v průběhu kalendářního roku), jsou obdobně 
upravena obě ustanovení. 

 

 

92.  SPČR § 19 
3. Zrušení výjimky z dodání povinného množství biopaliv 

na trh při obměňování zásob Státních hmotných 
rezerv. 

V čl. I se za dosavadní bod 5 vkládá nový bod, který zní: 

Zásadní 
Vysvětleno 

Vysvětlení viz připomínka č. 76. 
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Ustanovení § 19, odst. 7 se vypouští  

Odůvodnění: 

Původní důvody pro začlenění tohoto ustanovení do zákona s 
účinností od r. 2007 jsou již podle našeho názoru z větší části 
neopodstatněné. V důvodové zprávě z roku 2002 se uvádělo: 

1. „Toto ustanovení upravuje výjimku z dodání povinného 
množství biopaliv na trh při obměňování zásob Správy státních 
hmotných rezerv. V období, kdy ještě nejsou dořešeny 
všechny technické, technologické a organizační problémy 
spojené s obohacováním paliv biosložkou by nebylo vhodné 
stát svazovat zákonnou povinností. Zejména v případě 
automobilových benzínů by reálně hrozilo nebezpečí, že v 
době vyskladnění nebude možno přimíchat požadované 
množství biosložky a dodržet kvalitativní ukazatele dle platné 
normy.“ 

Současný stav: 

V současné době již jsou technické, technologické a 
organizační záležitosti spojené s obohacováním paliv 
biosložkou vyřešeny do té míry, že není spravedlivé ani 
opodstatněné nadále tuto výjimku uplatňovat. 

2. „Správa státních hmotných rezerv zásobuje Armádu ČR a 
perspektivně i hasičský záchranný sbor, tj. techniku, která má 
nepravidelný a relativně malý provoz) a obměna paliv v jejich 
nádržích může podstatně překračovat předpokládanou dobu 
životnosti paliv s biosložkou. Do těchto vozidel tedy nelze plnit 
obohacené pohonné hmoty. AČR z provozních důvodů a 
zachování bojeschopnosti techniky trvá na dodávce paliv bez 
biosložek. Dále plní Správa státních hmotných rezerv v rámci 
„hostitelské země“ úkoly spojené s povinností zásobovat 
zahraniční jednoty NATO pohonnými hmotami, přičemž např. 
pro armádu SRN striktně platí zákaz používání paliv s 
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biosložkou.“ 

Současný stav  

Podle našich informací v ČR probíhá výstavba nádrží 
financovaných ze společných prostředků NATO, jejich správu 
přebírá SSHR, s povinností v případě potřeby v nich udržovat 
zásoby pro NATO a zajistit zásobování aliančních vojsk v 
případě jejich rozmístění na území ČR.  Proto je podle našeho 
názoru SHR pro potřeba armády včetně NATO a další tzv. 
„chráněné zákazníky“ tj. Hasičský záchranný sbor, 
zdravotnictví…. udržovat odděleně od běžně užívaných a 
obchodovaných pohonných hmot. Povinnosti a nakládání s 
pohonnými hmotami pro „chráněné zákazníky“ by měly řešit 
zvláštní předpisy, nikoliv tento zákon. (např. Zákon o 
nouzových zásobách ropy, vyhláška. O druzích ropy a skladbě 
ropných produktů.) 

3. „Neudělení výjimky by znamenalo zvýšené výdaje státního 
rozpočtu jak v investiční výstavbě  tak i v běžných výdajích. 

4. Na druhé straně lze říci, že navrhovaná výjimka 
pravděpodobně nebude Správou státních hmotných rezerv 
využívána v plném rozsahu, ale jen v nezbytné míře. 
Navrhované znění § 3a odst. 3 plně odpovídá bodu I. 
Usnesení vlády ČR č. 22/2005 Sb. K pravidelné obměně 
nouzových zásob pohonných hmot spravovaných Správou 
státních hmotných rezerv.“ 

Současný stav  

Zrušení výjimky by neznamenalo zvýšení výdajů státního 
rozpočtu, Současná výjimka není totiž využívána Správou, ale 
na základě smluv o ochraňování státních hmotných rezerv je 
využívána společnostmi disponujícími skladovací kapacitou. 
Tyto společnosti provádí obměnu ve značném rozsahu, při tzv. 
obměně pohonné hmoty jsou pohonné hmoty uváděny do 
volného oběhu bez biosložky. Ochraňovatelé jsou zároveň 
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podnikateli v oblasti distribuce pohonných hmot a 
provozovateli čerpacích stanic a tím získávají značnou 
konkurenční výhodu oproti ostatním soutěžitelům, může tím 
docházet k narušení hospodářské soutěže, zejména z hlediska 
využívání nedovolené veřejné podpory. 

Nezpochybňujeme nutnost udržovat v omezeném rozsahu pro 
účely SHR pohonné hmoty bez biosložky, ale při uvolňování 
do volného oběhu pro běžné užití by měla být biosložka 
přimíchávána. 

 

93.  SPČR § 19a 4. V čl. I se za dosavadní bod 9 vkládá nový bod, který 
zní: 

Text ustanovení § 19a, odst. 3 se ruší a nahrazuje textem: 

„(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 prokazuje dodavatel pohonných 

hmot předložením příslušných dokladů vydaných podle § 21; 

za nesprávnost údaje obsaženého v jemu předloženém 

Zásadní 
Akceptováno 
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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 písm. e), předkládá dodavatel pohonných 

hmot čestné prohlášení vydané osobou, která je oprávněna 

vydat doklad o splnění kritérií udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 

11 nebo 12.“.“ 

 

Další odstavce návrhu se přečíslují. 

 

 

Odůvodnění: 

 viz odůvodnění k připomínce k § 19, odst. 5 

 

94.  SPČR § 19a 5. Text ustanovení § 19a), odst. 4 se vypouští  
 

Odůvodnění : 

Obdobné jako u připomínky k § 19, odst. 7 

Zásadní Vysvětleno 
 
Vysvětlení viz připomínka č. 76. 
 

95.  SPČR § 19a 6. V čl. I se za dosavadní bod 11 vkládá nový bod, který 
zní: 

 

V §19a se doplňuje nový odst. 6, který zní: 

„(6) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové 

nafty může povinnost podle odstavce 1 splnit také 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.“ 

(účinnost od 1. 1. 2021) 

Zásadní 
Vysvětleno 

Vysvětlení viz připomínka č. 74. 
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Další odstavce návrhu se přečíslují. 

 

Odůvodnění: 

Ukončením daňové podpory biopaliv k 1. 1. 2021 v souladu 

s ukončením Víceletého programu podpory dalšího uplatnění 

udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020 

odpadne překážka jejich podpory čistých biopaliv a směsných 

paliv a lze je započítávat na plnění povinnosti zajistit minimální 

množství biopaliv za kalendářní rok. 

96.  SPĆR § 20 

(bod 20) 

7. Připomínka k novelizačnímu bodu 13 (§ 20) 
Požadujeme nově navržené znění § 20, odst. 1 upravit 
následovně:  
 

„§ 20 
 

Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z 
motorového benzinu nebo motorové nafty za kalendářní 

rok 
 
 (1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty 
je povinen snižovat emise skleníkových plynů na jednotku 
energie obsaženou v pohonné hmotě a elektřině v úplném 
životním cyklu pohonné hmoty a elektřiny 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 4 3 % do 31. prosince 2017 a 
v následujících letech a o 6 % do 31. prosince 2020 a v 
následujících letech. Dodavatelé elektřiny pro dopravní 
účely si mohou zvolit, zda se budou podílet na závazcích 
týkajících se snižování emisí stanovených v tomto 
odstavci, pokud prokážou, že mohou náležitě měřit a 
sledovat množství elektřiny pro dopravní účely. Do 

Zásadní 
Akceptováno částečně, vysvětleno 

Cíl 4% snížení emisí bude snížen na 
3,5 % dle připomínky č. 6. 

Způsob zohlednění dodané elektřiny dle 
návrhu novely zákona je v souladu se 
směrnicí, nepovažujeme za nutné 
akceptovat tuto úpravu. 
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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 a nebo elektřiny je 
stanoven prováděcím právním předpisem.“ 
 

Odůvodnění:  
 

Mezicíl snižování emisí pro rok 2017  
Splnění mezicíle 4% snížení emisí gCO2ekv./MJ (dále také 

CO2) do 31. 12. 2017 má povahu pouze nezávaznou, 

doporučující a směrnice ponechává na každém členském 

státu, aby zvážil, zda existují podmínky pro to, 

aby již v průběhu období do začátku roku 2020 bylo možné 

snižování emisí CO2, a v jaké výši, po subjektech požadovat. 

Povinné je pouze 6% snížení emisí CO2  do roku 2020. 

Uvedený cíl byl vložen do tuzemského právního řádu v roce 

2011, kdy z příslušné důvodové zprávy bylo možné vyčíst 

předpoklad běžné dostupnosti biopaliv vyšších generací, popř. 

jiných alternativ. Tento předpoklad se však nenaplnil a ani do 

začátku roku 2017 nelze předpokládat nějakou podstatnou 

změnu v této oblasti. Absolutní nedostatek pokročilých biopaliv 

konstatuje v bodu 7 úvodních ustanovení i Směrnice 

Evropského parlamentu a rady 2015/1513/EU, 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, ze dne 9. září 2015.  

Navíc směrnice Rady 2015/652, 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, z 20. dubna 2015 zvýšila základní normu pro 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACBA3A98)



68 
 

paliva pro rok 2010, z níž se absolutní hodnota povinného 

snížení emisí vypočítává, z 83,8 na 94,1 gramů CO2ekv./MJ, 

což představuje zvýšení o více než 12 %, a to za situace, kdy 

dosud nejsou na unijní úrovni ani vyřešeny všechny principální 

otázky v této oblasti (např. způsob započítávání snížení emisí 

z těžby ropy). 

Řešení stanoveného cíle zkomplikovala i ztráta trhu s palivy 

typu směsné motorové nafty (SMN30), 100 % FAME pro 

pohon motorů (B100) a benzínového paliva s podílem lihu 

minimálně ve výši 70 % (E85), která jsou po zvýšení sazby 

spotřebních daní v souvislosti s notifikací Víceletého programu 

2 s účinností od 1. 1. 2016, prakticky neprodejná. 

Naproti tomu zvýšení podílu FAME v „běžné“ motorové naftě 

brání ČSN EN 590, která stanoví maximální podíl FAME ve 

výši 7 %. Navýšení podílu lihu v motorovém benzínu na hranici 

10 %, které povoluje ČSN EN 228 (palivo E10), pak brání 

povinnost stanovená zákonem o pohonných hmotách prodávat 

min. na 50 % čerpacích stanic do 31. 12. 2018 palivo E5, kdy 

důvodem je zastaralý vozový park v České republice 

(průměrné stáří vozidel je aktuálně cca 14,5 roku). 

I za předpokladu, že bude umožněno využít ke snížení emisí 

CO2 pozitivní přínos alternativních paliv, z nichž reálně se na 

trhu ve statisticky významnějším množství pohybuje pouze 

LPG, je při vynaložení značného úsilí a prostředků dosažitelné 

snížení emisí CO2 do úrovně 3 %.  

Za stávajících podmínek tak požadavek na splnění 4% cíle 

snížení emisí gCO2ekv./MJ považujeme za vysoce 

kontraproduktivní, jelikož je ekonomicky devastující a sociálně 

necitlivý. Zatíží nízkopříjmové skupiny obyvatel a vynucenými 

dodatečnými náklady významně zhorší konkurenční postavení 
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povinných osob ve volné soutěži v rámci EU s osobami 

z jiných členských států, které obdobnou povinností, resp. 

náklady na její splnění v jejich zemi, zatíženy nejsou. 

 
 
 

97.    8. Výjimka pro státní hmotné rezervy  
Analogicky k obdobné připomínce k § 19, odst. 7 

 
Neakceptováno - vysvětleno  

Vysvětlení viz připomínka č. 76. 

98.    9. Elektromobilita 
Navrhujeme komplexní změnu § 20, který byl nepřesně 
transponován.  
 
V odstavci 1 navrhujeme rozdělit povinnosti dodavatelů – Byly 
rozděleny povinnosti podle znění čl. 7a odst. 1 směrnice, kdy 
stát musí umožnit dodavatelům energií přihlásit se ke 
snižování emisí na dobrovolné bázi. Dodavatelé PHM pak 
energii/elektřinu sami nedodávají, proto není logické, aby jim 
zůstala povinnost snižovat emise v elektřině. Podle důvodové 
zprávy není ani toto záměrem předkladatele. 
 
Spojka „a“ na konci téhož odstavce byla změněna na „nebo“, 
jelikož předpokládáme, že způsob výpočtu by měl jiný pro 
pohonné hmoty a pro elektřinu, nikoliv, že by se mělo jednat o 
jeden kombinovaný výpočet. 

 
Vysvětleno 

Navržený text je nutno chápat tak, že: 

 Povinnost snižování emisí skleníkových 
plynů se vztahuje pouze na dodavatele 
motorového benzínu a motorové nafty 
(dodavatelé elektřiny či jiných pohonných 
hmot LPG, CNG žádnou povinnost 
nemají). 

 V případě, že dodavatel motorového 
benzínu a motorové nafty dodává i LPG, 
CNG či elektřinu musí do 6% snížení 
emisí skleníkových plynů zohlednit i tato 
paliva. 

 Vzhledem k tomu, že LPG, CNG i elektřina 
mají nižší emise než základní hodnota, 
která bude stanovená nařízením vlády 
(94,1gCO2/MJ) je pro dodavatele 
motorové nafty a motorového benzínu 
výhodné dodávat i tato paliva. 

 Ze směrnice 2015/652/EU, která bude 
transponována nařízením vlády, dále 
vyplývá, že se jedná o jeden kombinovaný 
výpočet. Dodavatel motorového benzínu a 
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motorové nafty do výpočtu produkce emisí 
skleníkových plynů započítá všechny 
pohonné hmoty a elektřinu jím dodanou 
pro dopravní účely a k tomu započítá 
emise připadající jednotlivým dodaným 
pohonným hmotám a elektřiny. Výslednou 
produkci emisí porovná se základní 
hodnotou. Z výpočtu následně vyplyne 
dosažené snížení emisí.  

 Povinnost snižování emisí z elektřiny není 
nikde zakotvena. 

99.  SPČR § 20 

(bod 13) 

10. Připomínka k novelizačnímu bodu 13 (§ 20) 
Požadujeme § 20, odst. 2 upravit následovně:  

 
 „(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 nebo dodáním čistého biopaliva nebo 
směsného paliva, které bylo uvedeno do volného daňového 
oběhu v jiném členském státě Evropské unie, na daňové 
území České republiky pro dopravní účely,  
b) uvedením zkapalněného ropného plynux1) do volného 
daňového oběhu na daňovém území České republiky pro 
dopravní účely, dodáním zkapalněného ropného plynu, který 
byl uveden do volného daňového oběhu v jiném členském 
státě Evropské unie, na daňové území České republiky pro 
dopravní účely,  
c) dodáním zemního plynu na daňové území České republiky 

pro dopravní účely, který jako dodavatel dle zvláštního 

zákonax2) dodal konečnému spotřebitelix2), 

d) dodáním vodíku na území České republiky pro dopravní 
účely, nebo 

Zásadní 
Akceptováno jinak 

Akceptováno bude znění navržené MF, 
které je významově shodné s těmito 
úpravami.  

Viz připomínka č. 28 až 30. 
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e) dodáním elektřiny na území České republiky pro dopravní 
účely na základě smlouvy o dodávce elektřiny podle 
energetického zákona. 
 

Odvolávka na poznámku pod čarou 
x1) § 45 odst. 1 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních 
x2) § 2 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 1 písm. a) a § 4 písm. a) 

zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 

čtyřicátá pátá daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

a § 2 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 1 písm. a) a § 4 část čtyřicátá 

sedmá daň z elektřiny 

 
Odůvodnění:  

Sledování k okamžiku uvedení do volného daňového oběhu je 

použito již v dnešním znění zákona. Uvedení LPG do volného 

daňového oběhu v jiném členském státě a jeho dodání na 

území České republiky není pro započtení uvažováno jednak 

proto, že legálně není prakticky prováděno a jednak proto, že 

je hůře kontrolovatelné. Pro úpravu ve věci CNG je 

navrhováno využít stávajícího znění zákona o stabilizaci 

veřejných rozpočtů část čtyřicátá pátá daň ze zemního plynu a 

některých dalších plynů, kde je dodavatel definován jako 

právnická nebo fyzická osoba, která nabývá plyn bez daně za 

účelem jeho dalšího prodeje. Tato osoba je povinna být 

držitelem povolení vydaného celním úřadem k nabytí plynu 

bez daně. Osoba konečného spotřebitele je týmž zákonem 

definována jako osoba, která není držitelem povolení k nabytí 

plynu bez daně. V okamžiku, kdy je dodavatelem dodán plyn 

konečnému spotřebiteli, musí být zdaněn sazbou daně 

určenou podle účelu, ke kterému je dodán. Vzhledem k tomu, 
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že dodavatel je plátcem daně, který podává daňové přiznání a 

CNG je pro pohon motorů prodávána prostřednictvím plnících 

stanic, je tento údaj o množství dodaném pro dopravní účely 

poměrně jednoduše kontrolovatelný.  

 
V odst. 2 bylo zrušeno písm. e), protože dodáním energie 
(elektřiny) lze povinnost splnit pouze v případě navýšení cíle o 
2 % (viz čl. 7a dost. písm. b) směrnice), což není případ ČR. 
 

100.  SPČR § 20 

(bod 13) 

11. Připomínka k novelizačnímu bodu 13 (§ 20) 
Do § 20 se za odst. 2 vloží nové odst. 3 a 4, které znějí: 

 

„(3) V případě, že dodavatel motorového benzinu nebo 

motorové nafty překročí v kalendářním roce povinné minimální 

snížení emisí stanovené v odstavci 1, může toto celé 

nadměrné množství v kg CO2ekv převést do plnění snížení 

emisí podle odstavce 1 v následujícím roce.“  

 

Do přechodných ustanovení vložit, že první převod je možné 

uskutečnit za rok 2016. 

 

„(4) Pokud dodavatel motorového benzinu nebo motorové 

nafty hodlá v následujícím roce uplatnit nadměrné snížení 

emisí dle odstavce 3, je povinen to písemně sdělit ministerstvu 

a celnímu úřadu ve lhůtě do 31. ledna kalendářního roku. 

Sdělení musí obsahovat následující údaje  

a) jméno, případně jména, příjmení a adresu, v případě 

právnické osoby název, právní formu a sídlo a daňové 

identifikační číslo osoby, 

Zásadní 
Neakceptováno - vysvětleno 

Viz připomínka č. 82. 
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b) množství emisí skleníkových plynů, vyjádřené v kilogramech 

CO2ekv, které odpovídá výši povinnosti podle odstavce 1 v 

uplynulém kalendářním roce, 

c) množství emisí skleníkových plynů, vyjádřené v kilogramech 

CO2ekv., o které byla překročena povinnost dle odstavce 1 

v uplynulém roce, 

d) množství emisí skleníkových plynů, vyjádřené v kilogramech 

CO2ekv, které má být zahrnuto do plnění povinnosti podle 

odstavce 1 v následujícím kalendářním roce:“. 

 

Další odstavce § 20 se přečíslují. 

 

Odůvodnění:   

K odst. 3: Dodavatelé motorového benzinu a motorové nafty 

realizovali technicko-obchodní opatření, které některým z nich 

mohou umožnit přeplnit v roce 2016 předepsané snížení emisí 

skleníkových plynů. Splnění emisí je velmi závislé na skutečné 

velkosti trhu a sortimentu PHM, zejména na poměru benzínů a 

nafty a především použitých biopaliv s lepšími kritérii 

udržitelnosti. Těmto dodavatelům by mělo být umožněno 

vytvářet si předem podmínky pro splnění vyšší povinnosti 

snížit emise. Podobný princip je uplatněn i u objemové 

povinnosti v § 19 v současném znění zákona o ochraně 

ovzduší. 

K odst. 4: Aplikace ustanovení při převodu přeplněné 

objemové povinnosti. Povinnosti vůči úřadům a oznamovací 

povinnost musí být v obou případech stejná. Jedná se o 

kontrolní systém. 
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101.  SPČR § 20 

(bod 20) 

12. Připomínka k novelizačnímu bodu 13 (§ 20) 
Požadujeme § 20, odst. 5 (3 v původním znění) upravit 

následovně:  

 
„(3) (5) 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 a elektřiny za uplynulý 
kalendářní rok (dále jen „zpráva o emisích“). Obsahové 
náležitosti a vzor zprávy o emisích jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem.“ 
 
Odůvodnění:   

Viz připomínka 7, část elektromobilita. 

Zásadní Vysvětleno 

Navržený text je nutno chápat tak, že: 

 Povinnost podávání zprávy se vztahuje 
pouze na dodavatele motorového benzínu 
a motorové nafty (dodavatelé elektřiny či 
jiných pohonných hmot LPG, CNG žádnou 
povinnost nemají). 

 V případě, že dodavatel motorového 
benzínu a motorové nafty dodává i LPG, 
CNG či elektřinu musí do zprávy zahrnout 
i tato paliva. 

 

102.  SPČR § 20 

(bod 13) 

 
13. Připomínka k novelizačnímu bodu 13 (§ 20) 
Požadujeme upravit ustanovení § 20, odst. 7 (5 v původním 

znění). 

 

„(5) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty může 

splnit povinnost podle odstavce 1 i ve spolupráci s jiným 

dodavatelem motorového benzinu nebo motorové nafty nebo s 

osobou, která uvádí  do volného daňového oběhu na daňovém 

území  České republiky pro dopravní účely zkapalněný ropný 

plyn nebo ve spolupráci s dodavatelem, který podle jiného 

právního předpisu  dodal konečnému  spotřebiteli  na daňovém 

území  České republiky  pro dopravní účely  elektřinu nebo 

zemní plyn. Splnění povinnosti podle odst. 1 bude posuzováno 

dle podílů připadajících na jednotlivé povinné osoby dle 

písemné smlouvy, která bude za tímto účelem mezi uvedenými 

osobami uzavřena, bude-li předložena nejpozději současně se 

Zásadní 
Akceptováno jinak 

Viz připomínka č. 83. 
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zprávou o emisích. 

 

Odůvodnění:  

Umožnění společného plnění snížení emisí skleníkových plynů 

výhradně cestou vytvoření společnosti za účelem společného 

plnění povinnosti není vhodné proto, že mají-li být sdružené 

osoby posuzovány jako jeden subjekt, prakticky znemožňuje 

dodavateli uzavřít více např. dvoustranných smluv s různými 

dodavateli, kteří by mu mohli „přenechat“ část jimi vytvořené 

úspory emisí, kteří se však nechtějí sdružovat do společnosti 

s dalšími společnostmi. Pokud by nebyla přijata vhodnější 

úprava, považujeme za nutné provést alespoň navržené 

změny, aby byla odstraněna největší negativa tohoto řešení, 

Rozdělení váženým průměrem hodnot považujeme za 

nevhodné zejména za situace, kdy každý ze společníků 

vynaloží nestejné náklady na splnění společné povinnosti. 

Absolutní zrušení účinků smlouvy v případě, kdy nebude 

dosaženo celkového snížení emisí, považujeme za nevhodné i 

proto, že mohou pro tuto situaci existovat objektivní důvody a 

současně může být dosaženo alespoň částečného splnění 

snížení emisí a takto by nebylo možné započíst ani toto 

částečné splnění. 

 

103.  SPČR § 20 

(bod 13) 

14. Připomínka k novelizačnímu bodu 13 (§ 20) 
Požadujeme upravit ustanovení § 20, odst. 8 (6 v původním 

znění). 

 

„6) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty se 

může sdružit za účelem plnění povinnosti podle odstavce 1 

také s osobou, která  

Zásadní 
Akceptováno jinak 

Akceptováno bude znění navržené MF, 
které je významově shodné s těmito 
úpravami.  

Viz připomínka 28 až 30. 
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a) uvádí zkapalněný ropný plyn do volného daňového oběhu 

na daňovém území České republiky pro dopravní účely,  

b) dodává zkapalněný ropný plyn, který byl uveden do volného 

daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, na 

daňové území České republiky pro dopravní účely, 

b) c) dodává jako dodavatel dle zvláštního zákonax2) 

konečnému spotřebitelix2) zemní plyn na daňové území 

České republiky pro dopravní účely,  

c) d) dodává vodík na  daňové území České republiky pro 

dopravní účely, nebo  

d) e) dodává jako dodavatel dle zvláštního zákonax2) 

konečnému spotřebitelix2)  elektřinu na daňové území České 

republiky pro dopravní účely. 

 

Spolu se zprávou o emisích předloží společnost kopii smlouvy 

o společnosti. Nebude-li kopie smlouvy o společnosti 

předložena současně se zprávou o emisích, nebude na obsah 

smlouvy brán zřetel.“  

 

Odvolávka pod čarou jako § 20, odst. 2 

 

Odůvodnění: 

Doporučujeme upravit/změnit možnost společného plnění 

snížení CO2, a to nikoliv cestou Smlouvy o společnosti podle § 

2716 a násl. Občanského zákoníku, což je forma příliš 

svazující (společné podnikání). Nabízí se řešení formou 

smluvního ujednání dvou či více subjektů, na základě kterého 

by bylo zákonem umožněno, aby subjekt, který bude 

dosahovat lepších hodnot než je povinné nížení emisí, určitou 
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část úspory smluvně převedl do plnění jiné osoby nebo více 

osob (lze uzavřít i více smluv s více osobami). Podmínkou 

platnosti takového ujednání, resp. akceptace takového 

postupu ze strany celního úřadu je, že smlouva bude doručena 

celnímu úřadu nejpozději ve lhůtě pro podání oznámení za 

první sledované období, v němž má být tato úspora uplatněna 

a že bude obsahovat prohlášení poskytovatele plnění, že 

aktivně poskytne na výzvu celního úřadu nebo autorizované 

osoby součinnost k ověření údajů v potřebném rozsahu. 

Případným snahám o zneužití postupu pro fingované uplatnění 

úspory ze strany některých subjektů bude zamezeno jednak 

prováděnou kontrolní činností ze strany celního úřadu 

v průběhu roku a ověřováním údajů uvedených ve zprávě o 

emisích autorizovanou osobou dle § 20 odst. 4 zákona o 

ochraně ovzduší, které by bylo vhodné doplnit i odpovědností 

poskytovatele za spáchaný delikt, který by byl jako např. 

nepravdivé poskytování údajů nově definován v zákoně o 

ochraně ovzduší. Vzhledem k tomu, že se na straně 

poskytovatele bude vždy jednat buď o osobu uvádějící 

minerální oleje do volného daňového oběhu, nebo o 

dodavatele plynu nebo elektřiny ve smyslu zákona o stabilizaci 

veřejných rozpočtů, bude množina subjektů- teoretických 

poskytovatelů poměrně malá a kontrolnímu orgánu známá, 

neboť se bude jednat vždy o osoby, které musí být již dnes 

držiteli odpovídajících povolení buď podle zákona o 

spotřebních daních, nebo zákona o stabilizaci veřejných 

rozpočtů. 
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104.  SPČR § 20 

(bod 13) 

15. Připomínka k novelizačnímu bodu 13 (§ 20) 
Požadujeme upravit ustanovení § 20, odst. 9 (7 v původním 

znění). 

 
„(7) (9) Energie obsažená v biopalivech se pro účely splnění 

povinností uvedených v odstavci 1 zohlední pouze za 

předpokladu, že tato 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 se prokazuje způsobem uvedeným 
v § 21. K prokázání skutečnosti, že biopaliva nebyla dosud 
zohledněna podle písm. e), předkládá dodavatel pohonných 
hmot celnímu úřadu čestné prohlášení vydané osobou, která je 
oprávněna vydat doklad o splnění kritérií udržitelnosti podle § 
21 odst. 1, 11 nebo 12.“ 
  
Odůvodnění:  

Viz odůvodnění k připomínce k § 19, odst. 5. 
 

Zásadní 
Akceptováno 

105.  SPČR § 20 

(bod 13) 

16. Připomínka k novelizačnímu bodu 13 (§ 20) 
Do § 20 se za odst. 9 (7 dle původního znění) se vloží nový 

odst. 10, který zní: 

Zásadní 
Akceptováno částečně, vysvětleno 

Viz připomínka 86. 
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„(10) Pro zohlednění energie obsažené  

a) ve zkapalněných ropných plynech pro účely splnění 

povinností uvedených v odstavci 1 platí podmínky stanovené v 

odst. 7 písm.  a), c), d) a e) obdobně  

b) v zemním plynu, vodíku nebo elektřině pro účely splnění 

povinností uvedených v odstavci 1 platí podmínky stanovené v 

odst. 7 písm.  c) a e) obdobně.“ 

 

Odstavec 8  § 20 se přečísluje na odstavec 11. 

 

Odůvodnění:   

I u ostatních paliv a elektřiny, kterými lze plnit povinnost snížit 

emise skleníkových plynů, by mělo být zamezeno jejich 

opakovanému „použití“ pro tyto účely.   

 

106.  SPČR § 20 

(bod 13) 

17. Připomínka k novelizačnímu bodu 13 (§ 20) 
Požadujeme upravit ustanovení § 20, odst. 11 (8 v původním 

znění). 

 
„(8) (11) Vláda nařízením stanoví základní hodnotu produkce 
emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty, způsob 
výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a nebo 
elektřiny a obsahové náležitosti a vzor zprávy o emisích.“. 
 

Odůvodnění:  

Spojka „a“ na konci téhož odstavce byla změněna na „nebo“, 
jelikož předpokládáme, že způsob výpočtu by měl jiný pro 
pohonné hmoty a pro elektřinu, nikoliv, že by se mělo jednat o 
jeden kombinovaný výpočet 

 

Zásadní 
Vysvětleno 

Ze směrnice 2015/652/EU, která bude 
transponována nařízením vlády, vyplývá, 
že se jedná o jeden kombinovaný 
výpočet. Dodavatel motorového benzínu a 
motorové nafty do výpočtu produkce emisí 
skleníkových plynů započítá všechny 
pohonné hmoty a elektřinu jím dodanou 
pro dopravní účely a k tomu započítá 
emise připadající jednotlivým dodaným 
pohonným hmotám a elektřiny. Výslednou 
produkci emisí porovná se základní 
hodnotou. Z výpočtu následně vyplyne 
dosažené snížení emisí. 
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107.  SPČR § 25 

(bod 18) 

18. Připomínka k novelizačnímu bodu 18, čl. I (§ 25) 
 

Zásadně nesouhlasíme s navrženým ustanovením upravujícím 

nově pokutu za nesnížení emisí. Navrhujeme ponechat 

původní úpravu.  

 

Odůvodnění: 

Poukaz v analýze RIA (poprvé str. 7) na údajně shodnou 

úpravu v DE se jeví jako problematický jednak proto, že se 

zákon, který by v DE obsahoval tuto úpravu, vůbec nepodařilo 

dohledat a také proto, že, podle nás, nelze takto zjednodušeně 

bez dalšího ekonomického rozboru a porovnání situace a 

poměrů v DE a ČR, přenést jakoukoliv právní úpravu, která 

může mít tak fatální dopady. Upozorňujeme i na zcela 

nesouměřitelnou cenu CO2 (emisní povolenky cca 6 EUR/t 

CO2). V neposlední řadě nutno vzít v potaz, že navrhovaný 

výpočet pokuty se opírá o veličiny, které se z fyzikální reality 

mohou odlišovat (hustota, výhřevnost i emisní koeficienty), 

tedy v případě sporu lze se znalostí věci výpočet snadno 

zpochybnit.   

 

Zásadní 
Akceptováno částečně, vysvětleno 

Vysvětlení viz připomínka č. 7. 

108.  Olom
oucký 
kraj 

 Po obsahové stránce nemáme k textu navrhovaného znění 

zásadních připomínek. Nad rámec novely, nicméně, uvádíme 

následující. Domníváme se, že při vlastní výrobě biopaliv nebo 

jiných paliv z obnovitelných zdrojů či směsného paliva, bude 

v konečné fázi docházet k produkci většího množství emisí, 

než je v současné době u klasických pohonných hmot – 

benzínu nebo nafty. 

Zdůvodnění: 

Zásadní 
Vysvětleno 

Dle směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/70/ES o kvalitě paliv vyplývá, že 
produkci emisí skleníkových plynů 
z jednotlivých pohonných hmot je nutné 
posuzovat v celém životním cyklu, tj. od 
těžby ropy v případě fosilních paliv a od 
pěstování plodin v případě biopaliv až po 
samotné spálení ve vozidle.  
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Výroba biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů, nebo 

směsného paliva z materiálů, které jsou popisovány 

v předložených podkladech (např. kafilerní tuky, kuchyňský 

odpad atd.), bude sama o sobě producentem emisí. Výstavba 

provozů, které se zabývají zpracováním výše popsaných 

materiálů, bývá často zdrojem stížností, a to především stran 

zápachu, což je otázka, jejíž řešení není stále v současné 

době dostatečně legislativně ošetřeno. Proto považujeme 

generální podporu výstavby takových zdrojů, k níž návrh ve 

svém důsledku bezesporu povede, za značně problematickou 

a v současné době rovněž nekoncepční. 

Z našeho pohledu není v současné době problematika 

pachových látek dostatečně legislativně řešena a z hlediska 

ochrany ovzduší máme tudíž za to, že výhledově bude ve 

značné míře docházet k výstavbě dalších nových zdrojů, které 

budou produkovat i jiné než pachové látky. 

Tuto připomínku považuje Olomoucký kraj za zásadní. 

Ze směrnice dále vyplývá, že biopaliva 
vykazují v rámci celého životního cyklu 
nižší produkci emisí skleníkových plynů 
v porovnání s fosilní alternativou.  

Výrobny biopaliv musí samozřejmě 
splňovat všechny zákonné náležitosti 
k tomu, aby mohly být postaveny a 
provozovány. 

 

109.  Hl. m. 
Praha 

Bod 5 K bodu 5 

Doporučujeme  pro lepší přehlednost  

- za slova „V § 19 odst. 4 se“  vložit slova  „ve větě 

první“,   

- za spojku „a“ vložit slova „ve větě poslední se“   

- za slovy „dodavatel pohonných hmot“ slovo „se“ zrušit. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Legislativně technická úprava ustanovení. 
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110.  Hl. m. 
Praha 

Bod 8 K bodu 8 

Doporučujeme pro lepší přehlednost  

- za slova „V § 19 odst. 9  se“  vložit slova  „ve větě 

první“,    

- za spojku „a“ vložit slova „ve větě druhé a větě poslední 

se“   

- slovo „se“ zrušit. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Legislativně technická úprava ustanovení. 

111.  Hl. m. 
Praha 

Bod 12 K bodu 12 

Doporučujeme pro lepší přehlednost  

- za slova „V § 19d  se“  vložit slova  „ve větě první“,    

- za spojku „a“ vložit slova „ve větě druhé se“, 

- za slovy „dodavateli pohonných hmot“ slovo „se“ zrušit. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 

Legislativně technická úprava ustanovení. 

112.  Hl. m. 
Praha 

Bod 19 K bodu 19 

Text bodu 19 doporučujeme pro lepší přehlednost členit na 2 

body. 

Doporučuj
ící 

Vysvětleno 

Rozdělení bodu 19 nepovažujeme 
z důvodu přehlednosti za vhodné. 

113.  Hl. m. 
Praha 

Bod 25 K bodu 25 

Podle čl. 26 odst. 4 věta první Legislativních pravidel vlády se 

písmeno ch) pro označení pododstavců nepoužívá. V textu 

bodu 25 je proto třeba písmeno „ch)“ jako označení 

pododstavce nahradit písmenem „i)“. 

Doporučuj
ící 

Akceptováno 
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114.       

115.    PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA MIMO E-KLEP   

116.  ČAPP
O 

Obecně Obecná připomínka 

 

Návrh novely neupravuje problematiku bioplynu. Obecně lze 

sice bioplyn zahrnout mezi biopaliva v rámci definičních 

ustanovení § 2, nový odst. g), ale již není řešena další 

dispozice, zejména v rámci § 20, navrhujeme proto doplnění i 

o bioplyn. Možnost započítávání bioplynu do emisní povinnosti 

nelze opomíjet, zejména když jde o pohonnou hmotu 

z obnovitelných zdrojů. 

Zásadní 
Vysvětleno 

Bioplyn je považován za biopalivo, tudíž 
ho lze zohlednit do snížení emisí 
skleníkových plynů.  

Do § 20 bude za zemní plyn uvedeno 
„nebo bioplyn“. 

117.  ČAPP
O 

§ 19 Zásadní připomínka: 

1. K Čl. I - za dosavadní bod 4. navrhujeme vložit nový 
bod, který zní: 

 
„x. V § 19 se vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 
„(2) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty může 
povinnost podle odstavce 1 splnit také 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.“.“ 
 
Poznámka: Účinnost od 1. 1. 2021. 

Zásadní 
Vysvětleno  

Viz připomínky č. 73. 
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Odůvodnění: Ukončením daňové podpory biopaliv k 1. 1. 2021 
v souladu s ukončením Víceletého programu podpory dalšího 
uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 
2020 odpadne překážka „dvojí“ podpory čistých biopaliv a 
směsných paliv a lze je tak započítávat na plnění povinnosti 
zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok. 
 

118.  ČAPP
O 

§ 19 2. K Čl. I - za dosavadní bod 5. navrhujeme vložit nový 
bod, který zní: 

 

„x. 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  

Zásadní 
Akceptováno 
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e) nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti 

uvedené v odstavci 1 ani ke splnění obdobné povinnosti na 

území jiného členského sátu Evropské unie.  

Splnění kritérií udržitelnosti 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 písm. e), předkládá dodavatel pohonných 

hmot čestné prohlášení vydané osobou, která je oprávněna 

vydat doklad o splnění kritérií udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 

11 nebo 12“.“ 

 

Poznámka: Bude-li akceptována připomínka pod bodem 1, 
bude se jednat o změnu v § 19 odst. 6.  
 

Odůvodnění: Od počátku zavedení této povinnosti je 

detekována vysoká náchylnost k podvodům, která je 

zapříčiněna zejména tím, že neexistují v rámci Evropské unie 

jednotná pravidla pro stanovení této povinnosti ani systém pro 

sledování a kontrolu výroby, distribuce a užití biopaliv. Stává 

se tak, že jedno biopalivo je započteno na splnění povinnosti v 

jednom členském státě a následně s cenovým zvýhodněním 

(protože již splnilo svou „úlohu“) přepraveno do jiného 

členského státu, například ČR a zde znovu započteno do 
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plnění povinnosti dalšího subjektu. Do státního rozpočtu České 

republiky pak není odvedena pokuta, která by jinak byla 

vyměřena ve výši 40,- Kč/lt. nedodaný litr biopaliva a trh je 

pokřiven. K posílení kontroly a eliminaci podvodů se proto 

navrhuje zpřísnění původních podmínek tak, aby pro plnění 

povinnosti snížit emise skleníkových plynů byla započítávána 

pouze ta biopaliva, která byla v režimu podmíněného 

osvobození od daně na území České republiky vyrobena nebo 

v tomto režimu v systému EMCS na území České republiky 

dopravena. Na obchod ani dodavatele pohonných hmot nebo 

dodavatele biopaliv nebude mít toto opatření negativní vliv, 

neboť v rámci standardního obchodu není volný daňový oběh 

pro dodávky pohonných hmot ani biopaliv z jiného členského 

státu využíván. Je totiž ekonomicky nevýhodné uvést biopalivo 

do volného daňového oběhu v jednom členském státě, odvést 

v tomto členském státě spotřební daň, potom převézt biopalivo 

do jiného členského státu, tam opět zaplatit spotřební daň a 

teprve po prokázání splnění všech zákonných podmínek moci 

nárokovat vrácení spotřební daně v zemi odeslání. Nově se 

také navrhuje výslovný zákaz opětovného uvádění biopaliv do 

volného daňového oběhu a nemožnost jejich započtení na 

plnění povinnosti v případě, že již byla „užita“ ke splnění 

obdobné povinnosti na území jiného členského státu. 

Formulace „obdobná povinnost“ v oblasti ochrany životního 

prostředí na území jiného členského státu byla použita 

záměrně právě z důvodu, že pravidla pro ukládání této 

povinnosti nejsou v rámci Evropské unie unifikována a tudíž 

jsou v různých členských státech stanovena různě. Přesto mají 

naplňovat stejné cíle směrnic v oblasti ochrany klimatu. 

Současně se nově ukládá povinnost dodavateli pohonných 
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hmot předložit celnímu úřadu čestné prohlášení o tom, že 

dodaná biopaliva nebyla dosud započtena na plnění povinností 

dodavatele pohonných hmot podle zákona o ochraně ovzduší 

nebo na plnění obdobné povinnosti v oblasti ochrany životního 

prostředí na území jiného členského státu, a to od osoby, která 

je současně již nyní povinna, resp. oprávněna vydat prohlášení 

o shodě s kritérii udržitelnosti. 

119.  ĆAPP
O 

§ 19 

odst. 10 

(bod 9) 

3. K Čl. I bod 9. návrhu -  návrh MŽP na změnu ustanovení 
§ 19 odst. 10 navrhujeme doplnit (text červeně), výsledný 
text návrhu pak zní:  

 

„9. V § 19 odst. 10 se slova „Dodavateli pohonných hmot“ 

nahrazují slovy „dodavateli motorového benzinu a motorové 

nafty“ a číslo „8“ se nahrazuje číslem „9“.“ 

Odůvodnění: 

V důsledku vládním návrhem nově vloženého odst. 6 dochází 

k přečíslování následujících odstavců a v té souvislosti je třeba 

přečíslovat i následující odkazy. 

Zásadní 
Akceptováno 

120.  ĆAPP
O 

§ 19a 4. K Čl. I - za dosavadní bod 10. navrhujeme vložit nový 
bod, který zní: 
(úprava analogická k novému odstavci 5 v §19) 

 
„x. V § 19a odst. 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 

Zásadní 
Akceptováno 
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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 prokazuje dodavatel pohonných 
hmot 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 písm. e), předkládá dodavatel pohonných 
hmot čestné prohlášení vydané osobou, která je oprávněna 
vydat doklad o splnění kritérií udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 
11 nebo 12.“.“ 
 
Odůvodnění:  
jako připomínka 2. 

121.  ĆAPP
O 

§ 19a 5. K Čl. I - za dosavadní bod 10. navrhujeme vložit další 
nový bod, který zní: 
 

„x. V § 19a se vkládá nový odstavec 6, který zní: 
 
„(6) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty může 
povinnost podle odstavce 1 splnit také uvedením čistého 
biopaliva nebo směsného paliva podle jiného právního 
předpisu upravujícího pohonné hmoty15) do volného daňového 
oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní 

Zásadní 
Vysvětleno  

Viz připomínka č. 74. 
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účely.“.“ 
 
Poznámka: Účinnost: od 1. 1. 2021. 
 
Odůvodnění: 
jako připomínka 1.  

122.  ČAPP
O 

§ 20 

odst. 1 

(bod 13) 

6. K Čl. I bod 13 -  V návrhu MŽP na změnu ustanovení § 
20 navrhujeme změnit text a doplnit odvolávku na 
poznámku pod čarou v odst. 1 (text červeně), výsledný 
text § 20 odst. 1 návrhu pak zní:  

 
„(1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je 

povinen snižovat emise skleníkových plynů na jednotku 

energie obsaženou v pohonné hmotě a elektřině v úplném 

životním cyklu pohonné hmoty a elektřiny 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 4 % 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 rezervy16) uváděné při jejich obměně do volného 

daňového oběhu na daňovém území České republiky. Způsob 

výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a 

elektřiny je stanoven prováděcím právním předpisem.“ 

 

Odůvodnění: Úvodem je třeba uvést, že splnění mezicíle 4% 

snížení emisí gCO2ekv./MJ (dále také CO2) do 31. 12. 2017 má 

povahu pouze nezávaznou, doporučující a směrnice 

Zásadní 
Akceptováno 
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ponechává na každém členském státu, aby zvážil, zda existují 

podmínky pro to, aby již v průběhu období do začátku roku 

2020 bylo možné snižování emisí CO2, a v jaké výši, po 

subjektech požadovat. Povinné je pouze 6% snížení emisí 

CO2  do roku 2020. Uvedený cíl byl vložen do tuzemské 

legislativy v roce 2011, kdy z příslušné důvodové zprávy bylo 

možné vyčíst předpoklad běžné dostupnosti biopaliv vyšších 

generací, popř. jiných alternativ. Tento předpoklad se však 

nenaplnil a ani do začátku roku 2017 nelze předpokládat 

nějakou podstatnou změnu v této oblasti. Absolutní nedostatek 

pokročilých biopaliv konstatuje v bodu 7 úvodních ustanovení i 

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2015/1513/EU, 

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, ze dne 9. září 2015. Navíc 

směrnice Rady 2015/652, 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, z 20. dubna 2015 zvýšila základní normu pro paliva pro 

rok 2010, z níž se absolutního hodnota povinného snížení 

emisí vypočítává, z 83,8 na 94,1 gramů CO2ekv./MJ, což 

představuje zvýšení o více jak 12%, a to za situace, kdy dosud 

nejsou ze strany EU ani vyřešeny všechny otázky v této oblasti 

(např. způsob započítávání snížení emisí z těžby ropy) a kdy 

některá odvětví trhu požadují dodávky paliv bez biosložek. 

Řešení stanoveného cíle zkomplikovala i ztráta trhu s palivy 

typu směsné motorové nafty (SMN30), 100% FAME pro pohon 

motorů (B100) a benzínového paliva s podílem lihu minimálně 

ve výši 70% (E85), která jsou po zvýšení sazby spotřebních 

daní v souvislosti s notifikací Víceletého programu 2 s 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACBA3A98)



91 
 

účinností od 1. 1. 2016 v kombinaci s nízkou cenou fosilních 

paliv, prakticky neprodejná. Naproti tomu zvýšení podílu FAME 

v „běžné“ motorové naftě brání ČSN EN 590, která stanoví 

maximální podíl FAME ve výši 7%. Navýšení podílu lihu v 

motorovém benzínu na hranici 10%, které povoluje ČSN EN 

228 (palivo E10), pak brání povinnost stanovená zákonem o 

pohonných hmotách prodávat min. na 50% čerpacích stanic do 

31. 12. 2018 palivo E5, kdy důvodem je zastaralý vozový park 

v České republice (průměrné stáří vozidel je aktuálně cca 14,5 

roku). I za předpokladu, že bude umožněno využít ke snížení 

emisí CO2 pozitivní přínos alternativních paliv, z nichž reálně 

se na trhu ve statisticky významnějším množství pohybuje 

pouze LPG, je při vynaložení značného úsilí a prostředků 

dosažitelné snížení emisí CO2 maximálně na úrovni 3,5%. Za 

stávajících podmínek tak požadavek na splnění cíle 4% 

snížení emisí gCO2ekv./MJ považujeme za násilný a 

ekonomicky devastující, sociálně zatěžující nízkopříjmové 

skupiny obyvatel a vynucenými dodatečnými náklady 

významně ztěžující konkurenční postavení povinných osob ve 

volné soutěži v rámci EU s osobami z jiných členských států, 

které obdobnou povinností, resp. náklady na její splnění v 

jejich zemi zatíženy nejsou. 

K doplnění odvolávky na poznámku pod čarou: Vložení 

odvolávky na poznámku pod čarou shodně s ostatními 

ustanoveními zákona, kde se hovoří o státních hmotných 

rezervách, odstraní případné pochybnosti o tom, zda se stále 

jedná o tytéž státní hmotné rezervy dle zákona č. 189/1999 

Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
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nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů a 

zákona č. 97/1993 o působnosti Správy státních hmotných 

rezerv. 

123.  ĆAPP
O 

§ 20 

odst. 2 

(bod 13) 

7. K Čl. I bod 13 - V návrhu MŽP na změnu ustanovení § 
20 navrhujeme změnit text odst. 2 a doplnit odvolávky 
na poznámky pod čarou (text červeně), výsledný text § 
20 odst. 2 návrhu pak zní:  

 

„(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 nebo 

dodáním čistého biopaliva nebo směsného paliva, které 

bylo uvedeno do volného daňového oběhu v jiném 

členském státě Evropské unie, na daňové území České 

republiky pro dopravní účely,  

b) uvedením zkapalněného ropného plynu1) do volného 

daňového oběhu na daňovém území České republiky 

pro dopravní účely, dodáním zkapalněného ropného 

plynu, který byl uveden do volného daňového oběhu 

v jiném členském státě Evropské unie, na daňové 

území České republiky pro dopravní účely,  

c) dodáním zemního plynu nebo bioplynu na daňové 

území České republiky pro dopravní účely, který jako 

dodavatel podle jiného právního předpisu2) dodal 

konečnému spotřebiteli2)  

d) dodáním vodíku na daňové území České republiky 

Zásadní 
Akceptováno jinak 

Akceptováno bude znění navržené MF, 
které je významově shodné s těmito 
úpravami.  

Viz připomínka 28 až 30. 
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pro dopravní účely, nebo 

e) dodáním elektřiny na daňové území České republiky 

pro dopravní účely, kterou jako dodavatel podle jiného 

právního předpisu3) dodal konečnému spotřebiteli3 na 

základě smlouvy o dodávce elektřiny podle 

energetického zákona. 

Odvolávka na poznámku pod čarou 

1) § 45 odst. 1 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních 

2) § 2 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 1 písm. a) a § 4 písm. a) 

zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 

čtyřicátá pátá daň ze zemního plynu a některých dalších plynů  

3) § 2 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 1 písm. a) a § 4 část čtyřicátá 

sedmá daň z elektřiny zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů, část čtyřicátá pátá daň ze zemního plynu a 

některých dalších 

Odůvodnění: Sledování k okamžiku uvedení do volného 

daňového oběhu je použito již v dnešním znění zákona. 

Uvedení LPG do volného daňového oběhu v jiném členském 

státě a jeho dodání na území České republiky není pro 

započtení uvažováno jednak proto, že legálně není prakticky 

prováděno a jednak proto, že je hůře kontrolovatelné. Pro 

úpravu ve věci zemního plynu a elektřiny je navrhováno využít 

stávajícího znění zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů část 

čtyřicátá pátá daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

a čtyřicátá sedmá daň z elektřiny, kde je dodavatel definován 

jako právnická nebo fyzická osoba, která nabývá plyn bez 
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daně za účelem jeho dalšího prodeje. Tato osoba je povinna 

být držitelem povolení vydaného celním úřadem k nabytí plynu 

bez daně. Osoba konečného spotřebitele je týmž zákonem 

definována jako osoba, která není držitelem povolení k nabytí 

plynu bez daně. V okamžiku, kdy je dodavatelem dodán plyn 

konečnému spotřebiteli, musí být zdaněn sazbou daně 

určenou podle účelu, ke kterému je dodán. Vzhledem k tomu, 

že dodavatel je plátcem daně, který podává daňové přiznání a 

CNG a elektřina je pro pohon motorů prodávána 

prostřednictvím plnících a dobíjecích stanic, je tento údaj o 

množství dodaném pro dopravní účely poměrně jednoduše 

kontrolovatelný. Smlouvu o dodávce elektřiny nepovažujeme 

samostatně za vhodný nástroj, neboť na tutéž elektřinu může 

být uzavřeno více navazujících smluv. Podle našeho názoru je 

lépe kontrolovatelný okamžik prodeje konečnému spotřebiteli, 

kdy současně dodavateli vzniká povinnost přiznat a odvést daň 

z elektřiny. Dále je v odstavci  c) explicitně doplněn bioplyn, 

který sice naplňuje definici biopaliva, ale není uváděn do 

volného daňového oběhu, protože nepodléhá zákonu o 

spotřebních daních, ale stejně jako zemní plyn podléhá zákonu 

o stabilizaci veřejných rozpočtů 

124.  ĆAPP
O 

§ 20 8. V návrhu MŽP na změnu ustanovení § 20 navrhujeme 
vložit nové odstavce 4 a 5, ostatní odstavce se 
přečíslují. Výsledný text § 20 odst. 4 a 5 pak zní: 

 

(4) V případě, že dodavatel motorového benzinu nebo 

motorové nafty překročí v kalendářním roce povinné minimální 

snížení emisí stanovené v odstavci 1, může toto celé 

nadměrné množství v kg CO2ekv převést do plnění snížení 

Zásadní 
Vysvětleno 

Viz připomínka č. 82. 
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emisí podle odstavce 1 v následujícím roce.  

 

(5) Pokud dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty 

hodlá v následujícím roce uplatnit nadměrné snížení emisí dle 

odstavce 4, je povinen to písemně sdělit celnímu úřadu ve 

lhůtě pro podání zprávy o emisích skleníkových plynů. Sdělení 

musí obsahovat následující údaje 

a) jméno, případně jména, příjmení a adresu, v případě 

právnické osoby název, právní formu a sídlo a daňové 

identifikační číslo osoby, 

b) množství emisí skleníkových plynů, vyjádřené v 

kilogramech CO2ekv, které odpovídá výši povinnosti podle 

odstavce 1 v uplynulém kalendářním roce, 

c) množství emisí skleníkových plynů, vyjádřené v 

kilogramech CO2ekv, o které byla překročena povinnost 

dle odstavce 1 v uplynulém roce, 

d) množství emisí skleníkových plynů, vyjádřené v 

kilogramech CO2ekv, které má být zahrnuto do plnění 

povinnosti podle odstavce 1 v následujícím kalendářním 

roce. 

 

Poznámka: Do přechodných ustanovení je třeba vložit, že 

první převod je možné uskutečnit za rok 2016. 

 

Odůvodnění: K odst. 4: Dodavatelé motorového benzinu a 

motorové nafty realizovali technická a obchodní opatření, která 

některým z nich mohou umožnit přeplnit v roce 2016 
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předepsané snížení emisí skleníkových plynů. Splnění emisí je 

velmi závislé na skutečné velkosti trhu a sortimentu PHM, 

zejména na poměru benzínů a nafty a především použitých 

biopaliv s lepšími kritérii udržitelnosti. Těmto dodavatelům by 

mělo být umožněno vytvářet si předem podmínky pro splnění 

vyšší povinnosti snížit emise. Podobný princip je uplatněn i u 

objemové povinnosti v § 19 v současném znění zákona o 

ochraně ovzduší. 

K odst. 5: Aplikace ustanovení při převodu přeplněné 

objemové povinnosti. Povinnosti vůči úřadům a oznamovací 

povinnost musí být v obou případech stejné. Jedná se o 

kontrolní systém. 

125.  ĆAPP
O 

§ 20 

(bod 13) 

9. K Čl. I bod 13 - V návrhu MŽP na změnu ustanovení § 
20 navrhujeme nahradit text původního odstavce 5 
(text červeně). Změnu navrhujeme ve dvou variantách, 
přičemž preferujeme variantu I. V případě přijetí 
varianty I je odstavec 6 původního návrhu nadbytečný. 
Text § 20 odst. 5 původního návrhu pak zní: 

 

VARIANTA I 

„(5) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty může 

splnit povinnost podle odstavce 1 i ve spolupráci s jiným 

dodavatelem motorového benzinu nebo motorové nafty nebo s 

osobou, která uvádí do volného daňového oběhu na daňovém 

území České republiky pro dopravní účely biopalivo nebo 

směsné palivo podle jiného právního předpisu upravujícího 

pohonné hmoty15) nebo zkapalněný ropný plyn1) nebo ve 

spolupráci s dodavatelem, který podle jiného právního 

předpisu2),3) dodal konečnému spotřebiteli2),3) na daňovém 

Zásadní 
Akceptováno  

Viz připomínka č. 83. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACBA3A98)



97 
 

území České republiky pro dopravní účely elektřinu, bioplyn 

nebo zemní plyn. Splnění povinnosti podle odstavce 1 bude 

posuzováno podle podílů připadajících na jednotlivé povinné 

osoby na základě písemné smlouvy, která bude za tímto 

účelem mezi uvedenými osobami uzavřena, bude-li 

předložena nejpozději současně se zprávou o emisích. 

Nebude-li kopie smlouvy o společnosti předložena současně 

se zprávou o emisích, nebude na obsah smlouvy brán zřetel.“ 

 

VARIANTA II 

„(5) Dodavatelé motorového benzinu nebo motorové nafty se 

mohou sdružit jako společníci za účelem společného plnění 

povinnosti podle odstavce 1. Splnění povinnosti podle 

odstavce 1 bude posuzováno jako vážený průměr hodnot 

povinného snížení emisí skleníkových plynů připadajících na 

jednotlivé povinné osoby ve společnosti., nebude-li smlouvou o 

společnosti stanoveno jinak. Společnost může podat 

společnou zprávu o emisích podle odstavce 4 za všechny 

sdružené dodavatele motorového benzinu nebo motorové 

nafty. Spolu se zprávou o emisích předloží společnost kopii 

smlouvy o společnosti. Nebude-li kopie smlouvy o společnosti 

předložena současně se zprávou o emisích, nebude na obsah 

smlouvy brán zřetel nebo pokud nebude v Nebude-li v rámci 

společnosti dosaženo celkového požadovaného snížení emisí, 

nebude na obsah smlouvy brán zřetel předkládá každý ze 

společníků zprávu o emisích podle odstavce 4 spolu se 

smlouvou o společnosti samostatně. Nebude-li kopie smlouvy 

o společnosti předložena současně se zprávou o emisích, 

nebude na obsah smlouvy brán zřetel.“ 
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Odvolávka na poznámku pod čarou 

1) § 45 odst. 1 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních 

2) § 2 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 1 písm. a) a § 4 písm. a) 

zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 

čtyřicátá pátá daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

3) § 2 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 1 písm. a) a § 4 část čtyřicátá 

sedmá daň z elektřiny zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů 

 

Odůvodnění:  

Doporučujeme upravit/změnit možnost společného plnění 

snížení CO2, a to nikoliv cestou Smlouvy o společnosti podle § 

2716 a násl. Občanského zákoníku, což je forma příliš 

svazující (společné podnikání). Nabízí se řešení formou 

smluvního ujednání dvou či více subjektů, na základě kterého 

by bylo zákonem umožněno, aby subjekt, který bude 

dosahovat lepších hodnot než je povinné nížení emisí, určitou 

část úspory smluvně převedl do plnění jiné osoby nebo více 

osob (lze uzavřít i více smluv s více osobami). Případným 

snahám o zneužití postupu pro fingované uplatnění úspory ze 

strany některých subjektů bude zamezeno jednak prováděnou 

kontrolní činností ze strany celního úřadu v průběhu roku a 

ověřováním údajů uvedených ve zprávě o emisích 

autorizovanou osobou dle § 20 odst. 4 zákona o ochraně 

ovzduší, které by bylo vhodné doplnit i odpovědností 

poskytovatele za spáchaný delikt, který by byl jako např. 
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nepravdivé poskytování údajů nově definován v zákoně o 

ochraně ovzduší. Vzhledem k tomu, že se na straně 

poskytovatele bude vždy jednat buď o osobu uvádějící 

minerální oleje do volného daňového oběhu, nebo o 

dodavatele plynu nebo elektřiny ve smyslu zákona o stabilizaci 

veřejných rozpočtů, bude množina subjektů- teoretických 

poskytovatelů poměrně malá a kontrolnímu orgánu známá, 

neboť se bude jednat vždy o osoby, které musí být již dnes 

držiteli odpovídajících povolení buď podle zákona o 

spotřebních daních, nebo zákona o stabilizaci veřejných 

rozpočtů. Umožnění společného plnění snížení emisí 

skleníkových plynů výhradně cestou vytvoření společnosti za 

účelem společného plnění povinnosti považujeme za krajně 

nevhodné i proto, že mají-li být sdružené osoby posuzovány 

jako jeden subjekt, prakticky znemožňuje dodavateli uzavřít 

více např. dvoustranných smluv s různými dodavateli, kteří by 

mu mohli „přenechat“ část jimi vytvořené úspory emisí, avšak 

nechtějí se sdružovat do společnosti s dalšími společnostmi. 

Pokud by nebyla přijata vhodnější úprava (varianta I), 

považujeme za nezbytné provést alespoň změny navržené ve 

variantě II, aby byla odstraněna největší negativa tohoto 

řešení, Rozdělení váženým průměrem hodnot považujeme za 

nevhodné zejména za situace, kdy každý ze společníků 

vynaloží nestejné náklady na splnění společné povinnosti. 

Absolutní zrušení účinků smlouvy v případě, kdy nebude 

dosaženo celkového snížení emisí, považujeme za nevhodné i 

proto, že mohou pro tuto situaci existovat objektivní důvody a 

současně může být dosaženo alespoň částečného splnění 

snížení emisí a takto by nebylo možné započíst ani toto 

částečné splnění.  
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126.  ĆAPP
O 

§ 20 

(bod 13) 

10. K Čl. I bod 13 - v návrhu MŽP na změnu ustanovení § 
20 navrhujeme změnit text odst. 6 původního návrhu a 
doplnit odvolávky na poznámky pod čarou (text 
červeně), nebude-li přijat návrh k odst. 5 původního 
návrhu ve variantě I. Výsledný text § 20 odst. 6 
původního návrhu pak zní:  

„(6) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty se 

může sdružit za účelem plnění povinnosti podle odstavce 1 

také s osobou, která  

a) uvádí biopalivo nebo směsné palivo podle jiného 

právního předpisu upravujícího pohonné hmoty15) nebo 

zkapalněný ropný plyn1) do volného daňového oběhu 

na daňovém území České republiky pro dopravní účely,  

b) dodává zkapalněný ropný plyn, který byl uveden do 

volného daňového oběhu v jiném členském státě 

Evropské unie, na daňové území České republiky pro 

dopravní účely, 

b) c) dodává jako dodavatel podle jiného právního 

předpisu2) konečnému spotřebiteli2) zemní plyn nebo 

bioplyn na daňové území České republiky pro dopravní 

účely,  

c) d) dodává vodík na daňové území České republiky 

pro dopravní účely4), nebo  

d) e) dodává jako dodavatel podle jiného právního 

předpisu2) konečnému spotřebiteli2) elektřinu na daňové 

území České republiky pro dopravní účely na základě 

smlouvy o dodávce elektřiny podle energetického 

zákona. 

Spolu se zprávou o emisích předloží společnost kopii smlouvy 

o společnosti. Nebude-li kopie smlouvy o společnosti 

předložena současně se zprávou o emisích, nebude na obsah 

Zásadní 
Akceptováno jinak 

Akceptováno bude znění navržené MF, 
které je významově shodné s těmito 
úpravami.  

Viz připomínka č. 28 až 30. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACBA3A98)



101 
 

smlouvy brán zřetel.“ 

 

Odvolávka na poznámku pod čarou 

1) § 45 odst. 1 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních 

2) § 2 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 1 písm. a) a § 4 písm. a) 

zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 

čtyřicátá pátá daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

3) § 2 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 1 písm. a) a § 4 část čtyřicátá 

sedmá daň z elektřiny zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů 

4)Je třeba uvést konkrétní ustanovení příslušného zákona, 

podle kterého bude jasně definována osoba, která „dodává 

vodík na daňové území České republiky pro dopravní účely“ a 

okamžik, k němuž bude tato skutečnost posuzována.  

 

Odůvodnění: 

Sledování k okamžiku uvedení do volného daňového oběhu je 

použito již v dnešním znění zákona. Uvedení LPG do volného 

daňového oběhu v jiném členském státě a jeho dodání na 

území České republiky není pro započtení uvažováno jednak 

proto, že legálně není prakticky prováděno a jednak proto, že 

je hůře kontrolovatelné. Pro úpravu ve věci zemních plynů a 

elektřiny je navrhováno využít stávajícího znění zákona o 

stabilizaci veřejných rozpočtů část čtyřicátá pátá daň ze 

zemního plynu a některých dalších plynů a čtyřicátá sedmá 

daň z elektřiny, kde je dodavatel definován jako právnická 
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nebo fyzická osoba, která nabývá plyn bez daně za účelem 

jeho dalšího prodeje. Tato osoba je povinna být držitelem 

povolení vydaného celním úřadem k nabytí plynu bez daně. 

Osoba konečného spotřebitele je týmž zákonem definována 

jako osoba, která není držitelem povolení k nabytí plynu bez 

daně. V okamžiku, kdy je dodavatelem dodán plyn konečnému 

spotřebiteli, musí být zdaněn sazbou daně určenou podle 

účelu, ke kterému je dodán. Vzhledem k tomu, že dodavatel je 

plátcem daně, který podává daňové přiznání a zemní plyn a 

elektřina je pro pohon motorů prodávána prostřednictvím 

plnících a dobíjecích stanic, je tento údaj o množství dodaném 

pro dopravní účely poměrně jednoduše kontrolovatelný. 

Smlouvu o dodávce elektřiny nepovažujeme za vhodný 

nástroj, neboť na tutéž elektřinu může být uzavřeno více 

navazujících smluv. Podle našeho názoru je lépe 

kontrolovatelný okamžik prodeje konečnému spotřebiteli, kdy 

současně dodavateli vzniká povinnost přiznat a odvést daň z 

elektřiny. U vodíku je třeba uvést konkrétní ustanovení 

příslušného zákona, podle kterého bude jasně definována 

osoba, která „dodává vodík na daňové území České republiky 

pro dopravní účely“ a okamžik, k němuž bude tato skutečnost 

posuzována. V opačném případě nastanou výkladové 

nejasnosti, resp. možnosti pro úniky.  

127.  ĆAPP
O 

§ 20 

(bod 13) 

11. K Čl. I bod 13 v návrhu MŽP na změnu ustanovení § 20 
navrhujeme úpravu textu odstavce 7 který  pak zní: 

 
7) Energie obsažená v biopalivech se pro účely splnění 

povinností uvedených v odstavci 1 zohlední pouze za 

Zásadní 
Akceptováno  
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předpokladu, že tato 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 se prokazuje způsobem uvedeným 

v § 21. K prokázání skutečnosti, že biopaliva nebyla dosud 

zohledněna podle písm. e), předkládá dodavatel pohonných 

hmot celnímu úřadu čestné prohlášení vydané osobou, která je 

oprávněna vydat doklad o splnění kritérií udržitelnosti podle § 

21 odst. 1, 11 nebo 12. 

Odůvodnění: jako v připomínce 2 

128.  ĆAPP
O 

§ 20 12. K Čl. I bod 13 v návrhu MŽP na změnu ustanovení § 20 
navrhujeme vložit nový odstavec 8 (text červeně), 

Zásadní 
Akceptováno částečně, vysvětleno 
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(bod 13) ostatní odstavce se přečíslují. Výsledný text § 20 odst. 
8 pak zní: 

  
„(8) Pro zohlednění energie obsažené  

a) ve zkapalněných ropných plynech pro účely splnění 

povinností uvedených v odstavci 1 platí podmínky 

stanovené v odst. 7 písm. a), c), d) a e) obdobně,  

b) v zemním plynu, vodíku nebo elektřině pro účely 

splnění povinností uvedených v odstavci 1 platí 

podmínky stanovené v odst. 7 písm. c) a e) obdobně.“ 

Odůvodnění: I u ostatních paliv a elektřiny, kterými lze plnit 

povinnost snížit emise skleníkových plynů, by mělo být 

zamezeno jejich opakovanému „použití“ pro tyto účely. Kritéria 

stanovená pro biopaliva v odst. 7 by tudíž měla i zde platit 

obdobně. 

Vysvětlení viz připomínka č. 86. 

129.  ĆAPP
O 

§ 25 

(bod 17) 

13. K Čl. I bod 17 návrh MŽP na změnu ustanovení § 25 
odst. 7 písm. a) navrhujeme zrušit a zachovat tak 
původní text zákona.  
 

Odůvodnění:  

Návrhem je z § 25 odst. 7 písm. a), podle něhož je ukládána 

pokuta do 10 000 000 Kč, vyloučeno uložení pokuty dodavateli 

pohonných hmot, pokud nedosáhne požadovaného snížení 

emisí podle § 20 odst. 1. Nově je pak pod bodem 18 vkládán 

do § 25 nový odstavec 8, kterým se stanovuje nová výše 

pokuty za tento správní delikt, s jejíž výší ani způsobem 

stanovení nesouhlasíme a trváme na zachování původního 

textu zákona.  

Zásadní 
Akceptováno částečně, vysvětleno 

Vysvětlení viz připomínka č. 7. 
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130.  ĆAPP
O 

§ 25 

(bod 18) 

14. K Čl. I bod 18 návrh MŽP na doplnění § 25 o nový odst. 
8 navrhujeme zrušit a zachovat tak původní text 
zákona.  
 

Odůvodnění:  

Nově je pod bodem 18 vkládán do § 25 nový odstavec 8, 

kterým se určuje způsob výpočtu a stanovení výše pokuty 

dodavateli pohonných hmot, pokud nedosáhne požadovaného 

snížení emisí podle § 20 odst. 1. Dosud je za tento správní 

delikt ukládána pokuta podle § 25 odst. 7 písm. a) s horní 

hranicí do 10 000 000 Kč, ale nově by mohla tato pokuta 

dosáhnout výše až v řádech miliard korun.   

Zvýšené pořizovací náklady se např. u FAME pohybovaly v 

roce 2015 na úrovni cca 59 USD/t nad úroveň pořizovacích 

nákladů motorové nafty. Při kurzu 25 Kč/USD se jedná o 

částku v Kč 1,475 Kč/t.  Při energetickém obsahu 33 MJ/l, 

referenční hustotě při 150C 845 kg/m3 a uvažované úrovni 

emisí 33,5 gCO2ekv/MJ se náklady na 1 kg snížených emisí 

rovnají hodnotě 1,62 Kč/kg, a to včetně „dotace“ ceny, která 

bude muset být ze strany povinné osoby jako prodávajícího 

poskytnuta, aby se podařilo uvažované FAME v podobě 

pohonné hmoty B100 vůbec prodat. Dotace ceny je uvažována 

ve výši 2 Kč/litr FAME. Navrhovaná pokuta ve výši 15 Kč/1 kg 

neušetřených emisí skleníkových plynů se tak rovná 9,24 

násobku dodatečných nákladů na jejich snížení.  Pokuta je tak 

sice odrazující, jak uvádí MŽP, ale současně zjevně 

nepřiměřená a v některých situacích může být i likvidační. 

Současně připomínáme, že v případě, že dojde k nesplnění 

snížení emisí skleníkových plynů v důsledku nesplnění 

objemové povinnosti podle § 19 zákona, dojde k uložení dvou 

pokut, tj. k dvojímu potrestání.   

Zásadní 
Akceptováno částečně, vysvětleno 

Vysvětlení viz připomínka č. 7. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACBA3A98)



106 
 

Poukaz v analýze RIA (poprvé str. 7) na údajně shodnou 

úpravu v Německu se jeví jako problematický jednak proto, že 

se zákon, který by v Německu obsahoval tuto úpravu, vůbec 

nepodařilo dohledat a také proto, že, nelze takto zjednodušeně 

bez dalšího ekonomického rozboru a porovnání situace a 

poměrů v Německu a České republice, přenést jakoukoliv 

právní úpravu, která může mít tak fatální dopady. 

Upozorňujeme i na zcela nesouměřitelnou cenu CO2 (emisní 

povolenky cca 6 EUR/t CO2). V neposlední řadě nutno vzít 

v potaz, že navrhovaný výpočet pokuty se opírá o veličiny, 

které se z fyzikální reality mohou odlišovat (hustota, 

výhřevnost i emisní koeficienty). 

 

131.  ĆAPP
O 

Předklá

dací 

zpráva 

Připomínky k předkládací zprávě 

str. 1, poslední odstavec: 

Uvedeno, že „návrh nemá sociální dopady ani dopady na 

specifické skupiny obyvatel“. Ponechání povinnosti dosažení 

úspor skleníkových plynů ve výši min. 4% od r. 2017 (dle 

paragrafu 20, čl. 1 zákona) a nepřijetí námi navrhované změny 

na hodnotu min. 3,5% vyvolá ze strany dodavatelů pohonných 

hmot již od r. 2017 a dále i v r. 2018 nezbytnost zajišťovat 

enormně vysoký objem dodávek vysokoprocentních biopaliv 

za cenově nevýhodných podmínek a vzniklou finanční ztrátu 

kompenzovat zvýšením ceny standardních automobilových 

benzinů a motorové nafty. 

Zásadní 
Akceptováno  

4% snížení emisí skleníkových plynů bude 
sníženo na 3,5 %. 
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132.  ĆAPP
O 

DZ Připomínky k důvodové zprávě 

str. 11, bod F Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s 

mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, 

odstavec čtvrtý 

Je konstatováno (cit.): „Konečně je splněna i podmínka 

proporcionality, když jedinec není s ohledem na vyčíslení 

předpokládaných nákladů nucen nést individuální břemeno, jež 

by bylo možné označit za nadměrné, tedy takové, které by 

ohrožovalo jeho samotnou existenci v rovině majetkových 

poměrů (zejména s ohledem na hrozbu ukončení podnikání či 

úpadku). Navrhovaná opatření jsou pro dodavatele 

motorového benzínu a motorové nafty jako adresáty povinností 

únosná a nepředstavují nepřiměřenou zátěž.“ 

Tomuto konstatování zásadně nelze přitakat.  

str. 12, pátý odstavec  

viz připomínka k předkládací zprávě  

str. 12, sedmý odstavec a str. 14, bod a) 

Zavedení institutu dvojnásobného započítávání biopaliv 

vyrobených ze surovin obsažených v příloze IX části A i B 

směrnice 2015/1513 lze hodnotit pozitivně, ale jeho význam je 

spíše v teoretické rovině. Z hlediska praktických možností 

využití v ČR není žádný výrobce biopaliv ze suroviny 

upotřebené kuchyňské oleje (UCO) a zdroje v okolních státech 

pro případný dovoz jsou velmi omezené. Obdobná situace je 

v oblasti ostatních stanovených nepotravinových surovin. 

Zásadní 
Připomínky bereme na vědomí 

Navrhované 4% snížení emisí bude 
sníženo na 3,5 %. Toto snížení 
významným způsobem sníží finanční 
zátěž dodavatelům motorového benzínu a 
motorové nafty. 
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Kromě toho FAME vyrobené ze živočišných a kafilerních tuků 

nevyhovuje kvalitativním požadavkům normy ČSN EN 14214, 

stanoveným pro druh na přimíchávání do motorové nafty. 

Obecně výroba pokročilých biopaliv je ekonomicky velmi 

náročná a dodavatelé motorového benzinu a motorové nafty 

nemají možnosti tuto sféru nějak významně ovlivňovat.  

str. 15, bod b) 

Navržené stanovení pokuty 15 Kč/kg CO2 za nesnížení emisí 

skleníkových plynů představuje řádově stonásobně vyšší 

úroveň, než je dosavadní pokuta v zákoně a lze ji považovat 

za mnohem více než „dostatečně motivující“. S ohledem na 

předkládané analýzy o reálných možnostech naplnění úkolu 

snížení emisí skleníkových plynů ze strany dodavatelů 

motorového benzinu a motorové nafty a při ponechání 

stanoveného úkolu úspory min. 4% je možno ji pro dané 

subjekty považovat za finančně obtížně zvládnutelné až 

likvidační. 

133.  ĆAPP
O 

RIA Připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 

regulace (RIA) 

str. 2, bod 3.3 - Dopady na podnikatelské prostředí 

Úspora nákladů u dodavatelů motorového benzinu a motorové 

nafty díky možnosti dvojnásobného započítávání určených 

vyspělých biopaliv při plnění povinností stanovených 

paragrafem 19 zákona nebude vlivem okolností uvedených 

výše a dále nutností naplnit úkol úspory skleníkových plynů dle 

paragrafu 20 zdaleka tak významná. 

Úspora nákladů u dodavatelů motorového benzinu a motorové 

Zásadní 
Připomínku bereme na vědomí 
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nafty z důvodů umožnění zohlednění LPG, CNG/LNG a 

elektřiny do povinného snížení emisí skleníkových plynů o 4%, 

příp. o 6% nebude tak přínosná, protože subjekty uvádějící 

dnes nově zařazená alternativní paliva na trh budou ochotny 

uzavírat dohody o sdružení s dodavateli motorových benzinů a 

motorové nafty na plnění povinností s největší 

pravděpodobností za finanční úhradu, jejichž výši zatím nelze 

odhadnou. Tato skutečnost přinese hlavní výhodu především 

pro tyto subjekty, které přitom nemají ze zákona stanovenou 

žádnou povinnost úspory emisí, ale sám fakt, že uvádějí na trh 

tyto komodity jim umožní získat dodatečné finanční prostředky, 

hrazené dodavateli motorového benzínu a motorové nafty.  

Kromě toho sféra „obchodování s úsporami emisí“ by mohla 

vytvářet předpoklady pro uplatňování nekalých praktik. 

Započítávání úspory z titulu uplatnění vodíku z hlediska 

očekávaných reálných spotřebovávaných množství v r. 2020 je 

zcela zanedbatelný.  

134.  ĆAPP
O 

RIA str. 11, prvá odrážka 

Uváděný rozbor přínosu možnosti dvojnásobného 

započítávání biopaliv z UCO, kafilerních tuků a pokročilých 

biopaliv je možno považovat spíše za teoretický a absolutně 

nereálný, protože popisovaná problematika separuje plnění 

povinností dle paragrafu 19 zákona (mandatorní úroveň 

přimíchávaných biopaliv) od plnění paragrafu 20 zákona 

(úspora emisí). Kvůli tomu je úspora nákladů pouze 

hypotetická, protože na zajištění plnění úspory skleníkových 

plynů bude potřeba přimíchat u obou produktů množství nejen 

50% povinného obsahu biosložky (uváděných 2,05% biosložky 

u benzinu a 3% biosložky u motorové nafty), ale také podíl 

Zásadní 
Připomínku bereme na vědomí 
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blížící se mandatorní povinnosti dle odstavce 19 či ve velmi 

velkém množství prodávat vysokoprocentní paliva s negativní 

marží, čímž se zase tento přínos zase minimalizuje. Tato 

skutečnost představuje z pohledu ČR zajištění polovičního 

stanoveného mandatorního podílu řádově množství cca 

50 000 m3 pokročilého biopaliva pro automobilový benzin a 

cca 170 000 m3 vyspělého biopaliva pro motorovou naftu a pro 

zajištění plněn úspory emisí prakticky dvojnásobné - cca 

100 000 m3 pokročilého biopaliva pro automobilový benzin a 

cca 340 000 m3 vyspělého biopaliva pro motorovou naftu. 

Zatím nelze předpokládat, že tato množství pro uplatnění na 

trhu ze strany povinných osob budou zejména pro období r. 

2017 a 2018 vzhledem k neexistujícím výrobním kapacitám jak 

v tuzemsku, tak i okolním zahraničí k dispozici. Závěrem je 

možno konstatovat, že posuzování efektivnosti samostatné 

oblasti mandatorního přimíchávání biopaliv (paragraf 19 

zákona) postrádá význam, protože sféra plnění povinnosti 

úspory emisí (paragraf 20 zákona) bude pro dodavatele 

motorových benzinů a motorové nafty daleko náročnější a 

prioritní a bude vyžadovat uplatnění daleko většího množství 

biopaliv než by vyplynulo z jakéhokoliv variantního řešení sféry 

mandatorního uplatňování biopaliv. 

str. 12, prvý odstavec 

Upřesnění uváděných přínosů na úsporu emisí skleníkových 

plynů: 

 Předpokládané množství prodeje CNG, LNG v ČR v r. 
2017 přinese úsporu emisí 0,2% a v r. 2020 0,33%. 

Předpokládané množství prodeje LPG v ČR v r. 2017 přinese 
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úsporu emisí 0,34% a v r. 2020 0,35% a to za předpokladu 

započítání celého množství. 

135.  ĆAPP
O 

Bod 13 Připomínka: 

K Čl. I bod 13 -  V návrhu MŽP na změnu ustanovení § 20, 

odst. 1 patrně nedopatřením v materiálu V. (platné znění 

s vyznačením změn) chybí poslední věta odstavce 1, uvedená 

v návrhu novelizačního zákona (materiál III). Doporučujeme 

texty sjednotit dle materiálu III. 

Doporučuj
ící  

Akceptováno 

136.  TÚV 
SUD 

§ 34 

odst. 3 

písm. a) 

(bod 22)  

Připomínka 1: Domníváme se, že tato úprava zvýší výrazně 

administrativní zátěž pro dané subjekty, vyčíslenou hodnotu 

uvedenou v RIA nepovažujeme za zcela odpovídající. Tato 

úprava by naopak mohla bránit vyššímu používání biopaliv z 

použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších živočišných 

produktů kategorie 1 nebo 2 nebo pokročilého biopaliva. 

Četnost kontrol navrhujeme změnit na 2x ročně. 

 
Akceptováno 

137.  TÚV 
SUD 

§ 34 

odst. 3 

písm. b) 

(bod 23) 

Připomínka 2: Doporučujeme přeformulovat tak, aby bylo 

zcela zřejmé, zda se navrhované procento dodavatelů, 

které má být zkontrolováno, vztahuje k celému roku 

souhrnně nebo rovněž k čtvrtletním kontrolám. Z této 

formulace spíše vyplývá, že v rámci každé kontroly dle 

písmene a) má být provedena rovněž kontrola 25 % pěstitelů. 

 
Vysvětleno  

25 % dodavatelů surovin pro výrobu 
pokročilých biopaliv má být kontrolováno 
při každé kontrole. 
 

138.  TÚV 
SUD 

§ 34 

odst. 3 

písm. b) 

Připomínka 3: Navrhovaných 25 % považujeme za neúměrné 

navýšení, pokud by mělo být aplikováno bez ohledu na 

 
Akceptováno jinak 

Procentuální podíl kontrolovaných 
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(bod 23) množství dodávaných surovin. Pro ilustraci: TÜV SÜD Czech 

certifikuje v ČR několik subjektů vykupujících použitý rostlinný 

olej dle standardu ISCC EU. Počet jejich dodavatelů (míst 

původu odpadů - restauračních provozů) se pohybuje ve 

stovkách až tisících. Provedení fyzické kontroly 25 % 

dodavatelů by neúměrně zvýšilo náklady za roční certifikaci a 

vedlo by spíše k tomu, že by tyto suroviny nebyly pro výrobu 

biopaliv používány. Příklad jednoho z našich klientů, 

zabývajících se zásobováním restaurací a výkupem použitého 

rostlinného oleje, který má 3 500 dodavatelů. Dle navrhované 

novely bychom museli zkontrolovat 875 restaurací. 

dodavatelů surovin pro výrobu pokročilých 
biopaliv bude snížen z 25 % na 5 %.  

139.  TÚV 
SUD 

§ 34 

odst. 3 

písm. b) 

(bod 23) 

Připomínka č. 4: Navrhujeme proto zohlednit množství 

dodávaných surovin, přičemž by se do vzorku 25 % 

počítali pouze dodavatelé s většími dodávkami v rámci 

měsíce, čtvrtletí nebo roku (např. v rámci ISCC EU se jedná 

o dodavatele dodávající více než 10 tun měsíčně). Případně 

navrhujeme zvážit změnu 25 % na kontrolu druhé 

odmocniny z celkového počtu dodavatelů. 

 
Akceptováno jinak 

Procentuální podíl kontrolovaných 
dodavatelů surovin pro výrobu pokročilých 
biopaliv bude snížen z 25 % na 5 %. 

Vložení způsobu výpočtu procentuálního 
podílu kontrolovaných dodavatelů 
v závislosti na množství dodávaných 
surovin za kalendářní měsíc či čtvrtletí 
považujeme za legislativně příliš 
komplikované.  

Určení počtu kontrolovaných dodavatelů 
podle druhé odmocniny nepovažujeme 
taktéž za vhodné. V případě vyššího 
počtu dodavatelů by mohlo být paradoxně 
kontrolováno méně dodavatelů než 
v případě dodavatelů klasických surovin, 
kde jsou kontrolovány 3 % dodavatelů 
(3 % z 3 500 je 105, druhá odmocnina je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACBA3A98)



113 
 

pouze 59).  

140.  TÚV 
SUD 

§ 34 

odst. 3 

písm. b) 

(bod 23) 

Připomínka č. 5: Kontrola dodavatelů může být jak fyzická, tak 

„papírová“, kdy auditor ověřuje, že je společnost skutečně 

původcem odpadů dle veřejně dostupných informací (výpis z 

obchodního rejstříku) a že množství dodávaných surovin 

odpovídá charakteru činnosti a např. dodanému množství 

potravinářského oleje. Z tohoto důvodu doporučujeme 

upřesnit, kolik % z celkového počtu dodavatelů má být 

zkontrolováno na místě a kolik % přezkoumáním 

dokumentace. 

 
Vysvětleno 

Stanovení počtu dodavatelů, kteří mají být 
kontrolováni na místě a stanovení počtu 
dodavatelů u kterých bude kontrolována 
pouze dokumentace, necháváme 
v kompetenci autorizovaných osob.  

 

141.  TÚV 
SUD 

§ 34 

odst. 3 

písm. b) 

(bod 23) 

Přípomínka č. 6: Navrhujeme v rámci novelizace nařízení 

vlády č. 351/2012 Sb. umožnit certifikovaným subjektům 

používání tzv. NUTS 2 hodnot. Tyto hodnoty mohou být 

používány v rámci certifikačních standardů ISCC a REDCert, 

česká legislativa tuto možnost neřeší. Subjekty certifikované 

dle české legislativy jsou tak znevýhodněni. 

 Tuto připomínku zvážíme při přípravě 
novelizace nařízení vlády 

142.  SGS § 2 

písm. t) 
připomínka: ……., který je vyjádřen hodnotou výhřevnosti, 

nebo elektřiny, 

zdůvodnění: výraz spodní výhřevnost je v češtině technicky 

nesprávný a vznikl pravděpodobně nesprávným předkladem 

anglického výrazu low calorific value, což správně přeloženo je 

výhřevnost, high calorific value je spalné teplo 

 
Akceptováno 

143.  SGS § 32 

odst. 8 
připomínka: ……., kterými jsou středoškolské vzdělání a 

nejméně 3 roky praxe v příslušném oboru nebo vysokoškolské 

 
Akceptováno jinak 

Bod bude uváděn v následujícím znění: 
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písm. a) vzdělání a nejméně 1 rok praxe v příslušném oboru 

zdůvodnění: původní odborné předpoklady považujeme za 

velmi přísné a protože není tento požadavek odůvodněný 

zvýšenou odbornou náročností ve srovnání s ostatními 

autorizacemi navrhujeme požadavky jsou stejné jako pro 

autorizované osoby pro další autorizace. Současně bychom 

uvítali i pravidla pro případně změny v seznamu pracovníků, 

kteří jsou v autorizaci zahrnuti. 

„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,“ 

 
 

144.  SGS § 32 

odst. 8 

písm. b) 

připomínka: ……., osvědčení o akreditaci pro ověřování zprávy 

o emisích podle § 20 odst. 5, a pro certifikaci systému kvality u 

osob podle § 21 odst. 1 až 3  

zdůvodnění: Certifikace biopaliv podle tohoto zákona, resp. 

podle nařízení vlády není mezinárodně uznávaná a využívá se 

v omezené míře. Současná akreditace pro ověřování zprávy a 

certifikaci biopaliv by měla být možnost nikoli jako povinnost. 

Pokud se certifikace podle nařízení vlády neprovádí je obtížné 

prokazování schopností při wittness auditech. 

 
Vysvětleno 

Požadavek na sloučenou akreditaci byl do 
zákona vložen z důvodu předpokládaného 
nižšího počtu akreditovaných osob a tím i 
lepší kontroly těchto osob ze strany MŽP.  

V případě osamostatnění jednotlivých 
akreditací se obáváme, že by v ČR mohl 
výrazným způsobem stoupnout počet 
akreditovaných osob, který by byl 
následně hůře kontrolovatelný. 

145.  SGS § 32 

odst. 8 

písm. d) 

připomínka: …….,jak se budou v jednotlivých zemích ověřovat 

úspory z těžby, jak se to bude provádět u směsí rop z různých 

zemí (např. vážený průměr). Podle našeho názoru byl měl být 

součástí i seznam zemí, kde je možno ověřit úsporu emisí 

z těžby. Současně doporučujeme navrhnout možnost, jak tento 

 
Akceptováno 

Do zákona bude vložen požadavek na 
předložení seznamu zemí, ve kterých je 
žadatel o autorizaci schopen ověření o 
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seznam případně doplnit. 

 

ušetřených emisí z těžby provádět. 

 

146.  SGS § 34 

písm. a) 
připomínka: …….,podle našeho názoru bude ověřování každé 

čtvrtletí pro zvýhodněné produkty značně administrativně 

náročné a nákladné, četnost ověřování by měla být stejná jako 

v ostatních certifikačních systémech např. ISCC EU, četnost 

by mohla být pololetní s tím, nevložená kontrola by byla 

zaměřena pouze na zvýhodněné položky 

 

 
Akceptováno jinak  

Četnost kontrol bude snížena na pololetí. 

Procentuální podíl kontrolovaných 
dodavatelů surovin pro výrobu pokročilých 
biopaliv bude snížen z 25 % na 5 %. 

 

147.  SGS § 34 

písm. a) 

a b) 

připomínka pro body a) a b): …….,podle našeho názoru bude 

ověřování každé čtvrtletí pro zvýhodněné produkty značně 

administrativně náročné a nákladné (dodávky ze zahraničí, 

četnost ověřování by měla být stejná jako v ostatních 

certifikačních systémech např. ISCC EU, četnost by mohla být 

pololetní s tím, že vložená kontrola by byla zaměřena pouze 

na zvýhodněné položky 

 
Akceptováno jinak  

Četnost kontrol bude snížena na pololetí. 

Procentuální podíl kontrolovaných 
dodavatelů surovin pro výrobu pokročilých 
biopaliv bude snížen z 25 % na 5 %. 

 

148.  SGS § 34 

písm. a) 

až c) 

připomínka pro body a) , b) a  c) : …….,podle našeho názoru 

bude ověřování 25% dodavatelů surovin pro zvýhodněné 

produkty značně administrativně náročné a nákladné, zejména 

při dodávkách ze zahraničí, četnost ověřování by měla být 

stejná jako v ostatních certifikačních systémech např. ISCC 

EU četnost by mohla být pololetní s tím, že vložená kontrola by 

byla zaměřena pouze na zvýhodněné položky 

 
Akceptováno jinak  

Četnost kontrol bude snížena na pololetí. 

Procentuální podíl kontrolovaných 
dodavatelů surovin pro výrobu pokročilých 
biopaliv bude snížen z 25 % na 5 %. 
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149.  SGS § 34 

písm. f) 
připomínka: při navržené četnosti ověřování čtvrtletně nelze 

vyloučit zjištění nedostatků, navrhujeme úpravu textu…. v 

předchozím roce při kontrole podle písmene a) zjištěny žádné 

závažné nedostatky, které nebyly následně odstraněny, a 

odstranění závady nebylo potvrzeno následnou kontrolou.  

Doporučujeme navrhnout možnost a způsob, jak je možné 

seznam zemí, uvedený pro autorizaci doplnit. 

 

 
Akceptováno 
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