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IV. 

ODŮVODNĚNÍ  

 

OBECNÁ ČÁST 

A Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu 

Problematika biopaliv a problematika snižování emisí skleníkových plynů je řešena zákonem 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a jeho prováděcím právním předpisem, nařízením vlády 

č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv.  

Toto nařízení vlády je vydáváno ve vazbě na novelu zákona č. 201/2012 Sb., která je aktuálně 

projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk 924) a přináší tyto 

zásadní body: 

 Možnost dvojnásobného zohlednění biopaliv z použitých kuchyňských olejů, kafilerních 

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

(tzv. pokročilá biopaliva) do povinného minimálního podílu biopaliv podle § 19 a § 19a 

zákona. 

 Možnost zohlednění CNG/LNG, LPG, čistých a vysokoprocentních biopaliv, elektřiny 

a vodíku do povinného snížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot podle § 20 

zákona 

 Možnost zohlednění snížení emisí skleníkových plynů z těžby do povinného snížení emisí 

skleníkových plynů z pohonných hmot podle § 20 zákona. 

 Stanovení výše pokuty za nesnížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot jako 

součin množství emisí skleníkových plynů v kg, které zapříčinilo nesplnění povinnosti, 

a částky 10 Kč. 

Ustanovení § 19 a § 19a zákona o ochraně ovzduší ukládá povinnost dodavatelům pohonných 

hmot zajistit, aby v těchto pohonných hmotách bylo obsaženo i minimální množství biopaliva, 

přičemž do tohoto množství se zohledňují pouze biopaliva splňující tzv. kritéria udržitelnosti 

biopaliv. V ustanovení § 19 zákona o ochraně ovzduší je dodavatelům pohonných hmot 

stanovena povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok, v ustanovení § 19a 

povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku. Dle § 19 odst. 6 

zákona o ochraně ovzduší, ve znění navrhované novely, jsou biopaliva, která mají nízký dopad 

v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy (tzv. pokročilá biopaliva1) zohledňována 

do povinných podílů biopaliv dle § 19 odst. 1 a § 19a odst. 1 dvojnásobně. Nařízení vlády 

stanoví bližší požadavky na tato biopaliva. 

Ustanovení § 20 zákona o ochraně ovzduší ukládá povinnost dodavatelům motorového 

benzínu a motorové nafty snižovat emise skleníkových plynů z jimi dodaných pohonných hmot 

o 2 % od roku 2014, o 3,5 % od roku 2017 a o 6 % od roku 2020, přičemž nařízení vlády 

stanoví základní hodnotou produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty a 

způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro 

dopravní účely. Dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty jsou dále povinni zasílat 

ministerstvu a celním úřadům tzv. zprávu o emisích, jejíž obsah a vzor stanoví nařízení vlády. 

                                                           
1 Biopaliva vyrobená z odpadů a nepotravinářské biomasy, např. biopaliva z řas, slámy, glycerolu. 
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Dle ustanovení § 20b zákona o ochraně ovzduší, ve znění navrhované novely, mohou 

dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty povinnost snížení emisí skleníkových plynů 

podle § 20 splnit i zohledněním snížení emisí z těžby dosaženému v příslušném kalendářním 

roce v kterékoli zemi. Snížení emisí z těžby lze zohlednit pouze, pokud množství snížených 

emisí z těžby bylo ověřeno autorizovanou osobou. Nařízení vlády stanoví bližší podmínky 

ověření snížení emisí z těžby a obsahové náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby.  

 

B Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 

a žen 

Cílem navrhované právní úpravy je dokončení transpozice směrnice Rady 2015/652/EU, 

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, a dokončení částečné 

transpozice 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. Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2015/1513/EU jejímž hlavním gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, bude dokončena 

předpisy v působnosti MPO.  

Dle čl. 7a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES, kterou se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, má být 

prováděcím aktem Komise stanovena metodika výpočtu produkce emisí skleníkových plynů 

vyprodukovaných v celém životním cyklu fosilních pohonných hmot a energie, základní 

hodnota produkce emisí skleníkových plynů, vůči které musí dodavatelé motorového benzínu 

a motorové nafty snižovat emise a bližší obsahové náležitosti zprávy o emisích. Na základě 

tohoto zmocnění byla v návaznosti na neshodu ohledně finální podoby aktu vydána směrnice 

jako nikoli akt Komise, ale Rady, směrnice Rady 2015/652/EU. 

Směrnice 2015/1513/EU zejména zavedla 7% omezení příspěvku biopaliv vyrobených 

z potravinářské biomasy do povinného 10% cíle obnovitelných zdrojů v dopravě a stanovila 

indikativní cíl pro podíl pokročilých biopaliv ve výši 0,5 % v roce 2020. Směrnice v příloze IX 

stanoví bližší požadavky na pokročilá biopaliva. Jedná se zejména o biopaliva vyrobená z řas, 

biomasy obsažené v komunálním odpadu, biologického odpadu z domácností, průmyslového 

odpadu, slámy, chlévské mrvy, glycerinu, bagasy, kukuřičných klasů, nepotravinářské 

celulózové vláknoviny, lignocelulózové vláknoviny, atd. 

V návaznosti na přijetí výše uvedené směrnice Rady 2015/652/EU a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2015/1513/EU byly některé jejich náležitosti včleněny do návrhu novely 

zákona o ochraně ovzduší, který je v současné době projednáván v Parlamentu České 
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republiky (sněmovní tisk č. 924). Některé náležitosti je však nutné promítnout i do nařízení 

vlády.  

Vzhledem k rozsahu změn je předkládán návrh nového nařízení vlády, které zruší a nahradí 

stávající nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv. 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a nebude mít žádné 

negativní dopady na rovné postavení mužů a žen. 

C Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Transpozice směrnice Rady 2015/652/EU, 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, musí být provedena nejpozději do 21. dubna 2017. Transpozice směrnice byla 

započata novelou zákona o ochraně ovzduší. Novelou nařízení vlády o kritériích udržitelnosti 

biopaliv, které je prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu, bude transpozice směrnice 

dokončena. Účinnost nařízení se odvíjí od účinnosti novely zákona. Tři hlavní okruhy změn 

jsou následující:  

 Nařízení v prvé řadě ve vazbě na nově vkládané zmocnění v § 19 odst. 6 zákona definuje 

požadavky na biopaliva, která jsou vyrobena z použitého kuchyňského oleje nebo z 

vedlejších živočišných produktů kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie o vedlejších produktech živočišného původu a u biopaliv, která mají nízký 

dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy. 

 Dále dle platného znění § 20 zákona o ochraně ovzduší jsou dodavatelé povinni podávat 

každoročně do 15. března Ministerstvu životního prostředí a celním úřadům zprávu o 

emisích z jimi dodaných pohonných hmot. Obsahové náležitosti zprávy o emisích jsou 

stanoveny již dnes nařízením vlády a jsou v předkládaném návrhu oproti stávající právní 

úpravě měněny ve vazbě na požadavky směrnic. 

 Nařízení dále ve vazbě na nově vkládané zmocnění v § 20b odst. 5 zákona stanoví 

podmínky, za kterých je možné provést ověření snížení emisí z těžby, a obsahové 

náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby, přičemž podmínky pro ověření a obsahové 

náležitosti dokladu budou v souladu se směrnicí Rady 2015/652/EU. 

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, má stanoven termín transpozice nejpozději do 10. září 2017. Gestorem 

této směrnice je Ministerstvo průmyslu a obchodu, které provede její transpozici předpisy 

v jeho působnosti. Část transpozice této směrnice týkající se zavedení podpory ve využívání 

pokročilých biopaliv byla započata novelou zákona o ochraně ovzduší. Nařízením, které 

obsahuje seznam pokročilých biopaliv, bude tato část dokončena. 

D Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

Co se týče právních předpisů nejvyšší právní síly, jsou kromě obecných ustanovení Ústavy 

a Listiny základních práv a svobod (např. čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 a čl. 4 Listiny) 

relevantní též ustanovení čl. 7 Ústavy a čl. 35 Listiny a některá ustanovení další (např. čl. 26 

odst. 1 Listiny zakotvující svobodu podnikání a provozování jiné hospodářské činnosti – 
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s možnými podmínkami a omezeními uvedenými v čl. 26 odst. 2). Návrh nařízení vlády je s 

těmito i dalšími ustanoveními v souladu. 

E Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou Soudního 

dvora Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

Návrhu nařízení vlády se dotýkají následující předpisy Evropské unie: 

 směrnice Rady 2015/652/EU ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu 

a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

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

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1513/EU 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, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 

o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení 

směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou 

se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty 

a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových 

plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného 

plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti 

benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady 1069/2009/ES ze dne 21. října 2009 

o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané 

produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení 1774/2002/ES 

(nařízení o vedlejších produktech živočišného původu). 

 

F Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána 

Problematika biopaliv není upravena žádnou mezinárodní úmluvou. Snižování emisí 

skleníkových plynů se obecně dotýká Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, s kterou je 

navržená úprava zcela v souladu. 

G Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Předkládaný návrh nařízení vlády představuje prováděcí právní předpis, u nějž bylo hodnocení 

dopadů zmocňovacích ustanovení obsaženo již v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 

regulace (RIA) k návrhu zákona o ochraně ovzduší, který byl vládou schválen dne 12. září 

2016. V návrhu nařízení vlády nejsou identifikovány nové dopady a návrh nařízení vlády není 

zpracován nad rámec provedené RIA k návrhu zákona. Návrh nařízení vlády proto splnil 
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podmínky udělení výjimky z povinnosti provádět hodnocení dopadů regulace stanovené v 

bodě 3.8. písm. g) obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA). Z toho důvodu není 

součástí novely nařízení vlády samostatný dokument RIA. Výjimka z povinnosti zpracovat RIA 

byla udělena dopisem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu č.j. 22867/2016-

OHR ze dne 9. prosince 2016. 

Navrhovaná úprava nemá žádné sociální dopady ani žádné dopady na životní prostředí. 

H Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Náležitosti jednotlivých dokumentů uvedených v příloze č. 7 k nařízení vlády zahrnují též 

osobní údaje. Konkrétně se jedná o jméno, adresu místa trvalého pobytu, adresu sídla, 

identifikační číslo osoby a datum narození (pokud nebylo přiděleno identifikační číslo osoby). 

Rozsah osobních údajů požadovaných v rámci náležitostí jednotlivých dokumentů se nemění 

oproti stávajícímu nařízení vlády č. 351/2012 Sb. Pouze oproti platné právní úpravě přibyl 

jeden dokument, a to doklad o snížení emisí z těžby. Ochrana těchto osobních údajů se řídí 

obecnou úpravou v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

I Zhodnocení korupčních rizik 

Korupční rizika vyplývající ze směrnice Rady 2015/652/EU a směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2015/1513/EU byla předmětem hodnocení korupčních rizik novely zákona o ochraně 

ovzduší. 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K § 1 

Stanoví se předmět úpravy v rozsahu zmocnění uvedeného v zákoně o ochraně ovzduší s 
odkazem na příslušné předpisy Evropské unie v oblasti plnění kritérií udržitelnosti biopaliv a 
snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot. 

 

K § 2 

Směrnice Rady 2015/652/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1513/EU, 
kterou se změnila směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES, zavedly nové definice, které jsou pro lepší 
srozumitelnost upravované problematiky nově vloženy do úvodu nařízení vlády.   

Směrnice 2015/1513/EU obsahuje seznam biopaliv, která mají nízký dopad v souvislosti s 
nepřímou změnou ve využívání půdy. Tato biopaliva je možné zohlednit do cílů podílu OZE 
v dopravě dvojnásobně. Dvojnásobné zohlednění těchto biopaliv je obsaženo i v § 19 odst. 1 
a § 19a odst. 1 zákona. Právní úprava tak definuje biopaliva vyrobená z odpadů, zbytků ze 
zpracování, zbytků ze zemědělské výroby, lignocelulózové vláknoviny, nepotravinářské 
celulózové vláknoviny a obnovitelná kapalná a plynná paliva nebiologického původu a dále 
vysvětluje samotnou podstatu biopaliv s nízkým dopadem v souvislosti s nepřímou změnou ve 
využívání půdy. Jde o biopaliva s nízkým dopadem v souvislosti s nepřímou změnou ve využití 
půdy biopaliva, jejichž vstupní suroviny byly vyprodukovány v režimech, které omezují 
vytěsňování produkce pro jiné účely, než je výroba biopaliv, a která byla vyrobena v souladu 
s kritérii udržitelnosti podle § 3 tohoto nařízení a náležitosti podle § 7 nařízení.   
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Dle § 6 nařízení vlády mají dodavatelé motorového benzinu a motorové nafty zasílat v rámci 
zprávy o emisích informaci o množství biopaliv vyrobených z potravinářské biomasy v členění 
na cukernaté plodiny, obiloviny a jiné plodiny bohaté na škrob a olejniny. Pro umožnění 
zasílání zpráv o těchto emisích definuje směrnice 2015/1513/EU obiloviny a jiné plodiny 
bohaté na škrob, proto je i tato definice nově obsažena v nařízení vlády. 

Směrnice Rady 2015/652/EU se zabývá problematikou snižování emisí skleníkových plynů z 
fosilních paliv a problematikou vstupních surovin pro výrobu motorového benzinu a motorové 
nafty. Vzhledem k této skutečnosti bylo nutné doplnit i definice různých druhů vstupních rop 
(přírodní živice, ropná břidlice a konvenční ropa), tak jak jsou obsaženy v uvedené směrnici. 

 

K § 3  

Směrnice 2009/30/ES, kterou se změnila směrnice 98/70/ES o kvalitě paliv a směrnice 
2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, zavedly kritéria udržitelnosti 
biopaliv týkající se úspor emisí skleníkových plynů, ochrany půd s vysokou hodnotou 
biologické rozmanitosti, půd s velkou zásobou uhlíku, a rašelinišť a také podmínek dodržování 
dobrých zemědělských a environmentálních postupů pěstování biomasy. Pro umožnění 
zohlednění biopaliv do povinných podílů biopaliv a úspor emisí skleníkových plynů 
z pohonných hmot musí být prokázáno, že tato kritéria byla splněna. 

Právní úprava v odstavcích 3 a 4 je implementací čl. 7b odst. 2 směrnice 98/70/ES v platném 
znění, respektive čl. 17 odst. 2 směrnice 2009/28/ES v platném znění a stanoví minimální 
úsporu emisí skleníkových plynů vznikajících v celém životním cyklu biopaliv v porovnání 
s fosilní referenční pohonnou hmotou. Úspora emisí skleníkových plynů při používání biopaliv 
splňujících kritéria udržitelnosti musí činit nejméně 35 % do 31. prosince 2017 v případě 
biopaliv vyrobených ve zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu před 5. říjnem 2015, 
od 1. ledna 2018 se tato úspora zvyšuje na 50 %. V případě, že je biopalivo vyrobeno ve 
zpracovatelském zařízení uvedeným do provozu po 5. říjnu 2015 musí úspora činit minimálně 
60 %.   

Právní úprava v odstavcích 5 až 7 je implementací čl. 7b odst. 3 až 5 směrnice 2009/30/ES, 
respektive čl. 17 odst. 3 až 5 směrnice 2009/28/ES a stanoví půdy (oblasti), na kterých nesmí 
být biomasa pro výrobu biopaliv splňujících kritéria udržitelnosti pěstována. Konkrétně se 
jedná o půdy s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti, s velkou zásobou uhlíku nebo 
rašeliniště.  

Právní úprava v odstavci 1 písm. c) je implementací čl. 7b odst. 6 směrnice 2009/30/ES, 
respektive čl. 17 odst. 6 směrnice 2009/28/ES. Dle tohoto odstavce musí být biomasa 
vypěstována v souladu s požadavky na správnou zemědělskou praxi a v souladu se 
společnými pravidly pro režimy podpor v rámci společné zemědělské politiky EU.  

 

K § 4 

Čl. 7d) směrnice 2009/30/ES a čl. 19 směrnice 2009/28/ES upravují 3 možné způsoby 
stanovení úspor emisí skleníkových plynů a specifikují podmínky, za kterých lze jednotlivé 
způsoby použít.  

Nejjednodušším způsobem je použití standardní hodnoty úspory emisí skleníkových plynů 
uvedené v příloze č. 1 části A nařízení vlády. Tento způsob lze použít pouze pro biopaliva, 
jejichž suroviny jsou vypěstovány mimo EU nebo v EU v oblastech NUTSII, které jsou uvedeny 
na seznamech podle čl. 19 odst. 2 směrnice 2009/28/ES, nebo čl. 7d odst. 2 směrnice 
2009/30/ES, případně je-li použitá biomasa odpadem nebo zbytky jinými než ze zemědělství, 
lesnictví, akvakultury a rybolovu. Nedílnou podmínkou použití standardních hodnot je 
pěstování biomasy na půdách, které měly statut orné půdy již před 1. 1. 2008.  
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Druhým způsobem je stanovení skutečné hodnoty úspory emisí skleníkových plynů. V tomto 
případě se počítá kumulovaná produkce emisí skleníkových plynů od pěstování biomasy až 
po finální výrobu a použití biopaliva podle metodiky uvedené v příloze č. 1 části B nařízení 
vlády. Tento způsob lze použít bez omezení. 

Poslední možností stanovení úspory emisí skleníkových plynů je kombinace předešlých 
způsobů, kdy se pro některé operace např. pěstování biomasy použijí dílčí standardní hodnoty 
uvedené v příloze č. 1 části C.1 nařízení vlády a pro jiné operace např. výrobu biopaliva použijí 
skutečné hodnoty vypočítané podle metodiky uvedené v příloze č. 1 části B.  

 

K § 5 

Právní úprava odst. 1 je implementací přílohy II směrnice Rady 2015/652/EU a udává základní 
hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty. Dodavatelé 
motorového benzinu nebo motorové nafty jsou dle § 20 zákona povinni snížit emise 
skleníkových plynů z jimi dodaných pohonných hmot minimálně o 3,5 % v porovnání s touto 
základní hodnotou do konce roku 2017, respektive o 6 % do konce roku 2020. 

Právní úprava v odstavci 2 je implementací přílohy I, části 1 směrnice Rady 2015/652/EU a 
udává způsob výpočtu produkce emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro dopravní 
účely a elektřiny pro dopravní účely.   

 

K § 6  

Dle odstavce 1 článku 7a směrnice 98/70/ES ve znění směrnice 2009/30/ES jsou dodavatelé 
motorového benzinu a motorové nafty povinni členskému státu podávat každoročně zprávu o 
emisích skleníkových plynů z jimi dodaných pohonných hmot. Zpráva obsahuje minimálně 
množství každého typu dodané pohonné hmoty s udáním místa nákupu a jejího původu a 
množství emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v dodaných typech 
pohonných hmot. EK je dále oprávněna v případě nutnosti vypracovat pokyny k podávání 
zpráv. 

Na základě tohoto zmocnění upřesnila EK v části 2 přílohy I směrnice Rady 2015/652/EU 
náležitosti zpráv zasílaných dodavateli motorového benzínu a motorové nafty členským 
státům.  

Příloha směrnice Rady 2015/652/EU upřesňuje pojem původ pohonné hmoty a místo nákupu 
pohonné hmoty. Původem se u fosilních pohonných hmot rozumí obchodní název vstupní 
suroviny použité k výrobě pohonných hmot např. Russian Export Blend. Tento údaj však 
poskytují jen ti dodavatelé motorového benzinu nebo motorové nafty, kteří dováží ropu ze zemí 
mimo Evropskou unii nebo přijímají dodávky ropy z jiného členského státu, nebo mají k 
dispozici nezbytné informace od ostatních dodavatelů motorového benzinu nebo motorové 
nafty na základě obchodního ujednání. V ostatních případech se poskytuje pouze informace, 
zda pohonná hmoto pochází z EU či mimo EU. U biopaliv se původem rozumí způsob výroby 
biopaliva např. bioethanol z cukrové řepy, či hydrogenačně upravený rostlinný olej z 
palmového oleje (proces se zachycováním methanu ve výrobě). Způsob výroby biopaliva je 
obsažen v příloze č. 1 nařízení vlády. 

Místem nákupu se u fosilních pohonných hmot rozumí stát a název zpracovatelského zařízení 
(rafinérie), v němž prošla fosilní pohonná hmota poslední podstatnou přeměnou. U 
zkapalněného ropného plynu, zemního plynu, vodíku a elektřiny pro dopravní účely je 
postačující uvést, zda pochází ze zemí Evropské unie, nebo ze zemí mimo Evropskou unii. U 
biopaliv se místem nákupu rozumí stát, ve kterém byla biomasa pro výrobu biopaliva 
vypěstována. V případě biopaliv vyrobených z odpadů a zbytků se místem nákupu rozumí stát, 
ve kterém byl odpad či zbytek získán.  
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Směrnice Rady 2015/652/EU dále umožňuje dodavatelům motorového benzínu a motorové 
nafty z řad malých a středních podniků zasílat členským státům zjednodušenou zprávu, ve 
které místo informací o původu a místě nákupu pohonné hmoty uvádí informaci, zda pohonná 
hmota pochází ze zemí EU, nebo mimo EU. Dle bodu 2 preambule směrnice se definice 
malého a středního dodavatele motorového benzinu a motorové nafty řídit doporučením EK 
2003/361/ES o definici mikropodniků a malých a středních podniků. 

Později přijatá směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1513/EU vložila do článku 7a 
směrnice 98/70/ES ještě nový odstavec 7, dle kterého jsou dodavatelé motorového benzinu 
nebo motorové nafty povinni v rámci zpráv o emisích zasílat členským státům informace o 
způsobu výroby biopaliv, informaci o množství biopaliv vyrobených z potravinářské biomasy a 
údaj o množství emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v dodaných typech 
pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely během úplného životního 
cyklu zahrnující i předběžné odhadované emise z biopaliv vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. O tyto informace bylo nutné zprávu 
rozšířit. 

Dle článku 3 odst. 2 směrnice Rady 2015/652/EU mají členské státy vyžadovat, aby 
dodavatelé pohonných hmot zasílaly členským státům výše uvedené informace za použití 
šablon uvedených v příloze IV této směrnice. Dle článku 5 odst. 2 směrnice Rady 2015/652/EU 
mají členské státy zasílat EK souhrnné informace za všechny dodavatele prostřednictvím 
platformy ReportNet Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Dle odst. 3 mají členské 
státy údaje taktéž vykazovat za použití šablon uvedených příloze IV směrnice. 

EEA v současné době na základě článku 5 odst. 2 směrnice Rady 2015/652/EU zpracovává 
dokument v programu MS excel, který budou členské státy využívat pro přenos informací o 
dodaných pohonných hmotách a dodané elektřině. První verzi dokumentu zaslala EEA 
členským státům k připomínkám v červnu tohoto roku. Tabulky obsažené v dokumentu EEA 
jsou však jiné než tabulky obsažené v příloze IV směrnice Rady 2015/652/EU, zahrnují však i 
údaje požadované později přijatou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2015/1513/EU. 

Vzhledem k tomu, že tabulky připravované EEA na základě pověření EK jsou jiné než tabulky 
obsažené v příloze IV směrnice Rady 2015/652/EU, a vzhledem k tomu, že jejich vzory ještě 
nejsou konečné, navrhuje se, aby nařízení vlády obsahovalo pouze odkaz, na jehož základě 
zveřejní ministerstvo vzor zprávy o emisích způsobem umožňující dálkový přístup. Současně 
jsou požadavky na vzor zprávy specifikovány tak, že vzor musí být zpracován v souladu 
s požadavky na předkládání údajů členskými státy stanovenými v čl. 5 odst. 2 směrnice Rady 
2015/652/652. Tím je tedy stanoveno, že vzor zprávy o emisích musí být v souladu s konečnou 
verzí tabulek obsažených v dokumentu EEA. 

 

K § 7  

Dle § 19 odst. 6 zákona je po účely splnění minimálního podílu biopaliv dle § 19 odst. 1 a § 
19a odst. 1 množství dodaného biopaliva násobeno dvěma mimo jiné u biopaliv, která mají 
nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy a splňují požadavky 
stanovené prováděcím právním předpisem. 

Právní úprava paragrafu 7 stanoví požadavky na biopaliva, která mají nízký dopad 
v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy. Požadavky jsou podrobně popsány v 
příloze č. 5 nařízení vlády. 

 

K § 8  

Dle směrnice 2015/652/EU může dodavatel motorového benzinu a motorové nafty povinnost 
snížení emisí skleníkových plynů splnit i zohledněním snížení emisí z těžby dosaženém v 
příslušném kalendářním roce v kterékoli zemi. Dle směrnice však musí být množství snížených 
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emisí ověřeno autorizovanou osobou, přičemž podmínky pro ověření těchto emisí stanoví 
příloha I směrnice. 

Právní úprava stanoví podmínky, za kterých je možné snížení emisí z těžby ověřit. 

 

K § 9 

Osoby uvedené v § 21 odst. 1 až 3 zákona musí mít zaveden systém kvality a hmotnostní 
bilance zajišťující jejich schopnost prokazovat plnění kritérií udržitelnosti.  

Právní úprava v odstavci 1 specifikuje nároky na systém kvality zahrnující zavedení a 
vykazování systému hmotnostní bilance prokazujícího plně původ a vlastnosti biomasy, 
kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv nebo samotných biopaliv a 
vedení a vykazování evidence příchozích, ochozích a vnitropodnikových procesů. 

Právní úprava v odstavci 2 provádí implementací čl. 7c) odst. 1 směrnice 2009/30/ES a čl. 18 
odst. 1 směrnice 2009/28/ES. Znění specifikuje nároky na hmotnostní systém, jež má 
především zaručit, že součty hmotností i produkcí emisí skleníkových plynů příchozích 
dodávek splňujících kritéria udržitelnosti za dobu platnosti certifikátu se rovnají nebo jsou větší 
než součty hmotností i produkcí emisí skleníkových plynů ochozích dodávek splňujících 
kritéria udržitelnosti za dobu platnosti certifikátu. Hmotnostní systém má dále umožnit mísení 
produktů s různými parametry z hlediska udržitelnosti a i mísení udržitelných produktů 
s neudržitelnými. Hmotnostní systém se vztahuje na osoby s jedním (stejným) identifikačním 
číslem (IČO). 

Podrobné náležitosti evidence osob uvedených v § 21 odst. 1 až 3 zákona jsou uvedeny v části 
A přílohy č. 6 tohoto nařízení. 

Dle právní úpravy v odstavci. 3 vede pěstitel biomasy evidenci jím prodané udržitelné biomasy, 
která umožní stanovit prodané množství udržitelné biomasy vztažené na hektar oseté plochy, 
na které udržitelnou biomasu vypěstoval. Podrobné náležitosti evidence pěstitele biomasy jsou 
uvedeny v části B přílohy č. 6 tohoto nařízení.  

 

K § 10 

Právní úprava v odstavci 1 a 2 definuje požadavky na jednotlivé dokumenty potřebné pro 
zajištění funkčnost celého systému. Obsahové náležitosti jsou podrobněji stanoveny v části A 
až D přílohy č. 7 tohoto nařízení. 

Právní úprava v odstavci 3 definuje náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby. Obsahové 
náležitosti jsou podrobněji stanoveny v části E přílohy č. 7 tohoto nařízení.  

 

K § 11 

Dle právní úpravy v odstavci 1 se pro vyhodnocení plnění povinnosti stanovené v § 20 odst. 1 
zákona a pro účely výpočtu pokuty podle § 25 odst. 8 zákona za rok 2017 použije současně 
platná základní hodnota produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty (83,8 
gCO2ekv/MJ). Tato hodnota bude pro rok 2017 platná i pro produkci emisí skleníkových plynů 
pro motorový benzin a motorovou naftu. 

Dle právní úpravy v odstavci 2 bude součástí zprávy o emisích za rok 2017 i vyhodnocení 
plnění povinnosti stanovené v § 20 odst. 1 zákona podle nové základní hodnoty produkce 
emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty (94,1 gCO2ekv/MJ) a nových produkcí 
emisí skleníkových plynů pro motorový benzin (93,3 gCO2ekv/MJ) a motorovou naftu (95,1 
gCO2ekv/MJ). 
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K § 12 

Zrušuje se nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv, které je 
nahrazováno tímto nařízením vlády. 

 

K § 13 

Účinnost se navrhuje shodně jako u novely zákona. Je stanovena s ohledem na termín 
transpozice směrnice 2015/652/EU. 

 

K příloze č. 1 

Část A obsahuje tabulku standardních hodnot úspor a produkce emisí skleníkových plynů 
během celého životního cyklu jednotlivých druhů biopaliv v porovnání s fosilní pohonnou 
hmotou. Tabulka je implementací úspor produkce emisí skleníkových plynů uvedených 
v bodech A a B přílohy IV směrnice 2009/30/ES a A a B přílohy V směrnice 2009/28/ES a dále 
pak souhrnných hodnot produkce emisí skleníkových plynů pro pěstování, zpracování, 
přepravu a distribuci uvedených v části D a E přílohy IV směrnice 2009/30/ES a D a E přílohy 
V směrnice 2009/28/ES.  

Část B obsahuje metodiku výpočtu emisí skleníkových plynů vznikajících během celého 
životního cyklu biopaliv. Implementuje tak část C přílohy IV směrnice 2009/30/ES a část C 
přílohy V směrnice 2009/28/ES. 

Část C obsahuje tabulky dílčích standardních hodnot pro pěstování, dílčích standardních 
hodnot pro zpracování a dílčích standardních hodnot pro přepravu a distribuci. Tato část 
provádí implementaci příslušných tabulek obsažených v části D a E přílohy IV směrnice 
2009/30/ES a D a E přílohy V směrnice 2009/28/ES. 

Část B přílohy č. 1 nařízení vlády stanoví metodiku výpočtu produkce emisí skleníkových plynů 
pro konkrétní zpracovatelské zařízení. Výpočet zahrnuje mimo jiné emise z pěstování a sklizně 
biomasy, emise ze zpracování, emise z dopravy a distribuce a jiné emise spojené s výrobou 
biopaliva. 

Bod 17 části B přílohy č. 1 popisuje způsob výpočtu emisí skleníkových plynů ze zpracování v 
případě, kdy v procesu výroby biopaliva vznikají i vedlejší produkty či zbytky. Tento bod 
obsahuje ustanovení, na jehož základě se emise skleníkových plynů z odpadů, zbytků 
zemědělských plodin včetně slámy, bagasy, plev, kukuřičných klasů a ořechových skořápek a 
zbytků, které pocházejí ze zpracovatelských řetězců (zbytků ze zpracování), včetně surového 
glycerinu považují v celém životním cyklu těchto odpadů a zbytků až do doby jejich získání za 
nulové. 

Pokud výrobce biopaliva vyrábí biopalivo z těchto vstupních surovin (odpadů a zbytků), a 
stanoví emise skleníkových plynů výpočtem pro konkrétní zpracovatelské zařízení, jsou emise 
skleníkových plynů ze vstupní suroviny (odpadu a zbytku) považovány za rovné nule. Výrobce 
biopaliva z odpadů a zbytků tak dosahuje vyšších úspor emisí skleníkových plynů v porovnání 
s klasickými potravinářskými vstupními surovinami (řepka, kukuřice a jiné). Na základě tohoto 
ustanovení je podporována výroba biopaliv z odpadů a zbytků, která mají vyšší 
environmentální přínos v porovnání s klasickými biopalivy.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1513/EU zavedla několik nových definic. 
Jednou z nich je definice zbytku ze zpracování. Dle směrnice se zbytkem ze zpracování rozumí 
látka, která není konečným produktem, jenž má být přímo vyroben v procesu výroby (nejedná 
se o primární cíl výrobního procesu a proces nebyl záměrně upraven pro jeho výrobu).  

Na základě doplnění této definice je do bodu 17 oproti stávajícímu znění doplněna mezi výčet 
zbytků ze zpracování melasa jako zbytek ze zpracování cukrové řepy na cukr. Melasa splňuje 
výše uvedenou podmínku zbytku ze zpracování, protože primárním cílem zpracování cukrové 
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řepy je výroba cukru. Při jeho výrobě však vždy zbyde určité množství látky (melasy), z které 
již není dále možné vyextrahovat cukr. Melasu je však možné dále zpracovat na bioethanol. 
Na takto vyrobený bioethanol není zapotřebí zabírat novou půdu na pěstování vstupních 
plodin, tudíž je bioethanol vyrobený z melasy šetrnější k životnímu prostředí. 

 

K příloze č. 2 

Příloha obsahuje způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro dopravní 
účely a elektřiny pro dopravní účely. Způsob výpočtu vychází z části 1 přílohy I směrnice Rady 
2015/652/EU. 

Dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty zohledňují do výpočtu množství emisí 
skleníkových plynů všechny typy dodaných pohonných hmot pro dopravní účely a dodanou 
elektřinu pro dopravní účely, které za kalendářní rok dodali. Výsledek výpočtu je stanoven v 
gCO2/MJ.  

Do výpočtu se dosazuje produkce emisí skleníkových plynů jednotlivých typů dodaných 
pohonných hmot (biopaliva, motorová nafta, atd.) a jejich příslušná množství vyjádřená v 
energetických jednotkách. Dále se zohledňuje lepší účinnost hnacího ústrojí v případě 
elektromobilů (bod 6 přílohy č. 2 nařízení vlády) a ušetřené emise z těžby.  

Výsledné množství emisí skleníkových plynů je následně porovnáno se základní hodnotou 
produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty, čímž je stanoveno dosažené 
procentuální snížení emisí skleníkových plynů. 

Směrnice Rady 2015/652/EU stanoví emisní koeficienty zvlášť pro jednotlivé typy pohonných 
hmot (motorový benzín, motorová nafta, LPG, CNG, atd.). Emisní koeficienty jsou obsaženy v 
tabulce uvedené v bodě 7 přílohy 2 nařízení vlády. 

Dle písmene ciii bodu 3 části 1 přílohy I směrnice Rady 2015/652/EU se pro jednoduchost má 
spotřebovaná elektřina stanovit na základě počtu najetých kilometrů daným elektromobilem a 
jeho energetickou náročností. Vzhledem k tomu, že by získání těchto informací způsobilo 
dodavatelům motorového benzinu a motorové nafty značné administrativní náklady a 
vzhledem k tomu, že dobíjecí stanice jsou již vybavovány měřičem spotřebované elektřiny, je 
pro snížení administrativních nákladů na určení spotřebované elektřiny použit tento údaj. Dle 
bodu 6 části 2 přílohy I směrnice Rady 2015/652/EU, by měly členské státy dále stanovit své 
národní hodnoty produkce emisí skleníkových plynů z elektřiny, případně umožnit 
dodavatelům motorového benzinu a motorové nafty stanovit emise z elektřiny na základě 
údajů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady 1099/2008/EU, nebo 
525/2013/EU nebo nařízením EK 666/2014/EU. Vzhledem k tomu, že nejsnadněji se stanoví 
emise z elektřiny na základě údajů obsažených v nařízení 525/2013/EU a vzhledem k tomu, 
že pro dodavatele motorového benzinu a motorové nafty je snazší používat konkrétní hodnotu, 
vložilo ministerstvo do nařízení vlády konkrétní hodnotu vypočtenou na základě uvedeného 
nařízení. Ministerstvo plánuje, že tuto hodnotu bude v pravidelných intervalech aktualizovat ve 
věstníku. 

 

K příloze č. 3 

Dle článku 7a odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ve znění směrnice 
2015/1513/EU jsou dodavatelé povinni v rámci zpráv o emisích zasílat členským státům mimo 
jiné informace o množství emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou 
v dodaných typech pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely během 
úplného životního cyklu zahrnující i předběžné odhadované emise z biopaliv vyplývajících z 
nepřímé změny ve využívání půdy.  Odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy jsou obsaženy v příloze IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES 
a jsou překlopeny do této přílohy. 
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K příloze č. 4  

Do přílohy č. 4 je vložena tabulka obsahující údaje o obchodním názvu vstupní suroviny (ropy) 
použité k výrobě motorového benzinu a motorové nafty. Tento údaj slouží k vykazování původu 
pohonné hmoty, tak jak je uvedeno v § 6 nařízení vlády. Tabulka je převzata z bodu 7, části 2, 
přílohy I směrnice Rady 2015/652/EU. 

 

K příloze č. 5  

Příloha č. 5 stanoví bližší požadavky na biopaliva, která mají nízký dopad v souvislosti s 
nepřímou změnou ve využívání půdy. Dle této přílohy se jedná zejména o biopaliva vyrobená 
z řas, biomasy obsažené v komunálním odpadu, biologického odpadu z domácností, 
průmyslového odpadu, slámy, chlévské mrvy, glycerinu, bagasy, kukuřičných klasů, 
nepotravinářské celulózové vláknoviny, lignocelulózové vláknoviny, atd. 

Seznam biopaliv odpovídá příloze IX směrnice 2009/28/ES ve znění směrnice 2015/1513/EU. 

 

K příloze č. 6  

Osoby podle § 21 odst. 1 až 3 musí vést evidenci všech příchozích a odchozích dodávek 
splňujících kritéria udržitelnosti, která umožní jednak prokázání původu biomasy použité 
k výrobě biopaliva a dále prokázání splnění podmínky, že množství prodaných udržitelných 
produktů za dobu platnosti certifikátu je menší nebo rovno množství nakoupených udržitelných 
produktů za dobu platnosti certifikátu. Evidence zahrnuje především kopie všech dokladů o 
splnění kritérií udržitelnosti jednotlivých příchozích a odchozích dodávek, dodacích listů, 
případně vážních listů a kupních smluv. Dále musí být vedena evidence hmotnostního toku 
příchozích a ochozích dodávek a jejich příslušná produkce emisí skleníkových plynů.  

Osoby musí dále vést evidenci dalších nezbytných údajů nutných pro výpočet hmotnostní 
bilance, případně produkce emisí skleníkových plynů tj. množství hmotnostních ztrát ve 
výrobním procesu vzniklých např. sušením nebo čistěním na požadovanou jakost, při výrobě 
kapalných nebo plynných meziproduktů a samotných biopaliv, dále konverzní faktory 
stanovující množství spotřebované biomasy na výrobu 1 tuny těchto produktů. V případě 
používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových plynů musí osoby vést evidenci o 
všech energetických vstupech a výstupech majících vliv na produkci emisí.  

Pěstitel biomasy musí vést evidenci o rozloze a zemědělské kultuře půd, na kterých je biomasa 
splňující kritéria udržitelnosti pěstována. Dále musí vést evidenci jím vydaných samostatných 
prohlášení, dodacích listů, případně vážních listů a kupních smluv, které musí být vzájemně 
provázány, např. číselně, případně pomocí jména prodávající osoby. Pro prokázání hmotnosti 
prodané biomasy jednotlivým odběratelům musí vést pěstitel biomasy k jednotlivým dodávkám 
evidenci o odběrateli, o druhu a množství prodávané biomasy, identifikačních čísel dodávek 
(číslo vážního lístku nebo číslo dodacího listu), datum expedice a registrační značku vozidla, 
které přepravu uskutečnilo.  

V případě používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových plynů uvádí pěstitel 
biomasy, ke každé dodávce biomasy produkci emisí skleníkových plynů v jednotkách gCO2ekv 
na tunu biomasy a přepravní vzdálenost k odběrateli.  

Pro stanovení skutečné produkce emisí skleníkových plynů během pěstování biomasy vede 
pěstitel biomasy evidenci všech údajů ovlivňujících produkci emisí skleníkových plynů 
(množství jednotlivých použitých hnojiv, výnos plodiny na hektar atd.)  

Pokud byla při stanovení produkce emisí skleníkových plynů použita skutečná produkce a byl 
použit bonus za pěstování na znehodnocené půdě, případně bonus za používání 
zdokonalených zemědělských postupů musí být tato skutečnost evidována (implementace 
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rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2011, o určitých druzích informací o biopalivech a 
biokapalinách, které mají hospodářské subjekty předložit členským státům).   

 

K příloze č. 7  

Obsahové náležitosti certifikátu 

Znění definuje nezbytné náležitosti certifikátu pro identifikaci osob podle odst. 1, 2 a 3 § 21 
zákona, tj. identifikace, zdali se jedná o prodejce či dovozce biomasy, nebo výrobce, dovozce, 
či prodejce kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv, nebo výrobce, 
dovozce, či prodejce biopaliv. Certifikát dále obsahuje název autorizované osoby, která 
certifikát vydala, jedinečné registrační číslo certifikátu, datum vystavení a seznam zemí, ze 
kterých může držitel certifikátu nakupovat biomasu. Pouze osoba, která obdrží od 
autorizované osoby tento certifikát, může vydávat doklady o splnění kritérií udržitelnosti u jím 
prodávaných produktů.  

Obsahové náležitosti samostatného prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti    

Samostatné prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti vystavuje pěstitel biomasy. Samostatné 
prohlášení se vztahuje na celou vypěstovanou produkci v uvedeném hospodářském roce, tj. 
v roce kdy dochází ke sklizni biomasy.  Kopie tohoto prohlášení předá pěstitel biomasy všem 
osobám, kterým biomasu prodává. Samostatné prohlášení obsahuje závazek pěstitele 
biomasy k pěstování plodin v souladu s kritérii udržitelnosti obsaženými v § 3 tj. závazek ve 
vztahu k půdě (pěstování na orné půdě, nikoli na mokřadech, rašeliništích, atd.) a pěstebních 
postupů (splnění podmínek správné zemědělské praxe). Samostatné prohlášení dále 
obsahuje informaci o způsobu stanovení produkce emisí skleníkových plynů. Ostatní údaje 
potřebné pro umožnění prokázání splnění kritérií udržitelnosti v rámci celého výrobního 
řetězce biopaliv (implementace čl. 7b) směrnice 2009/30/ES a čl. 17 odst. 1 směrnice 
2009/28/ES), které jsou různé pro každou dodávku biomasy, předává pěstitel odběrateli na 
vážních listech, případně na dodacích listech. O těchto informacích vede pěstitel evidenci, 
kterou musí při auditu poskytnout autorizované osobě.  

Obsahové náležitosti dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti 

Dílčí prohlášení o shodě s kritérií udržitelnosti vystavují ke svým dodávkám osoby definované 
v § 21 odst. 2 a 3 zákona, tj. prodejce nebo dovozce biomasy a výrobce, dovozce nebo 
prodejce kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv. Dílčí prohlášení je 
součástí každé dodávky biomasy, případně kapalných nebo plynných meziproduktů určených 
k výrobě biopaliv a je provázáno s dodacím listem (buď zvláštní příloha dodacího listu, nebo 
rozšíření dodacího listu o nezbytné údaje ve vztahu ke kritériím udržitelnosti obsahující mimo 
jiné název „dílčí prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti“).  

Dílčí prohlášení musí obsahovat údaje potřebné pro umožnění prokázání splnění kritérií 
udržitelnosti v rámci celého výrobního řetězce biopaliv (implementace čl. 7b) směrnice 
2009/30/ES a čl. 17 odst. 1 směrnice 2009/28/ES). Pro splnění tohoto požadavku musí 
jednotlivé články výrobního řetězce předávat následným článkům informace umožňující 
zpětné dohledání původu biomasy. Z tohoto důvodu musí dílčí prohlášení obsahovat 
identifikační údaje kupující a prodávající osoby včetně čísla certifikátu prodávající osoby a 
jedinečné číslo dodávky. Dále musí obsahovat druh biomasy, případně kapalných nebo 
plynných meziproduktů určených k výrobě biopaliv, informaci o původu biomasy (v EU název 
státu a oblasti podle NUTS II, mimo EU pouze název státu, případně informaci, že biomasa 
nebo kapalné nebo plynné meziprodukty pochází z odpadu nebo zbytků, které nepocházejí ze 
zemědělství, lesnictví, akvakultury a rybolovu) a množství biomasy, respektive kapalných nebo 
plynných meziproduktů určených k výrobě biopaliv. 

Pro splnění prokázání úspory produkce emisí skleníkových plynů vyprodukovaných během 
celého výrobního cyklu biopaliv musí dílčí prohlášení dále obsahovat informaci, zdali pro 
stanovení produkce emisí skleníkových plynů byla použita dílčí standardní hodnota uvedená 
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v části C přílohy č. 1 nebo byla stanovena skutečná produkce emisí skleníkových plynů podle 
metodiky uvedené v části B přílohy č. 1 nařízení vlády. V případě použití standardních hodnot 
uvedených v části A přílohy č. 1 se nemusí produkce emisí uvádět. 

Pokud byla při stanovení produkce emisí skleníkových plynů použita skutečná produkce a byl 
použit bonus za pěstování na znehodnocené půdě, případně bonus za používání 
zdokonalených zemědělských postupů, musí být tato skutečnost na dílčím prohlášení uvedena 
(implementace rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2011, o určitých druzích informací o 
biopalivech a biokapalinách, které mají hospodářské subjekty předložit členským státům).   

Obsahové náležitosti prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti 

Prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti vystavují ke svým dodávkám osoby definované v § 21 
odst. 1 zákona, tj. výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliva nebo dovozce či prodejce 
pohonné hmoty s přídavkem biopaliva ještě neuvolněné do volného daňového oběhu ČR. 
Prohlášení je pak součástí každé dodávky biopaliva a je provázáno s dodacím listem (buď 
zvláštní příloha dodacího listu, nebo rozšíření dodacího listu o nezbytné údaje ve vztahu ke 
kritériím udržitelnosti obsahující mimo jiné název „Prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti“).  

Pro umožnění prokázání splnění kritérií udržitelnosti v rámci celého výrobního řetězce biopaliv 
a zpětného dohledání původu biomasy musí prohlášení obsahovat identifikační údaje kupující 
a prodávající osoby včetně čísla certifikátu prodávající osoby a jedinečné číslo dodávky. Dále 
musí prohlášení obsahovat druh biopaliva, informaci o původu biomasy použité k výrobě 
biopaliva (v EU název státu a oblasti podle NUTS II, mimo EU pouze název státu, případně 
informaci, že biomasa nebo kapalné nebo plynné meziprodukty pochází z odpadu nebo 
zbytků, které nepocházejí ze zemědělství, lesnictví, akvakultury a rybolovu).  

Pro splnění prokázání úspory produkce emisí skleníkových plynů vyprodukovaných během 
celého výrobního cyklu biopaliv musí prohlášení obsahovat informaci, zdali pro produkci emisí 
skleníkových plynů byla použita standardní hodnota, nebo byla stanovena skutečná produkce 
emisí skleníkových plynů. Prohlášení musí vždy obsahovat hodnotu produkce emisí 
skleníkových plynů, která je nezbytná pro prokázání snížení emisí skleníkových plynů 
dodavateli motorového benzinu a motorové nafty.    

Pokud byla při stanovení produkce emisí skleníkových plynů použita skutečná produkce a byl 
použit bonus za pěstování na znehodnocené půdě, případně bonus za používání 
zdokonalených zemědělských postupů, musí prohlášení obsahovat tuto informaci 
(implementace rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2011, o určitých druzích informací o 
biopalivech a biokapalinách, které mají hospodářské subjekty předložit členským státům). 
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