
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

TEXT ČÁSTÍ ZÁKONŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

K části první návrhu zákona 
 

Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných změn 
a doplnění k 1. červenci 2015 

 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 
 

§ 25 

Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými 
státy 

(1) Vybrané výrobky lze v režimu podmíněného osvobození od daně dopravovat mezi 
členskými státy, pokud vybrané výrobky jsou dopravovány z daňového skladu umístěného 
a)  v jiném členském státě nebo od oprávněného odesílatele z jiného členského státu 

1. provozovateli daňového skladu nebo oprávněnému příjemci, jimž bylo vydáno 
povolení na daňovém území České republiky, 

2. do místa vývozu vybraných výrobků na daňovém území České republiky, nebo 
3. příjemci podle § 11 odst. 1 písm. d) nebo e), 

b) na daňovém území České republiky, nebo oprávněným odesílatelem z místa dovozu na 
daňovém území České republiky 
1. do daňového skladu nebo oprávněnému příjemci v jiném členském státě, 
2. do místa vývozu vybraných výrobků v jiném členském státě, 
3. příjemci podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a) v jiném členském 

státě, 
c)  v jiném členském státě, oprávněným odesílatelem z jiného členského státu přes daňové 

území České republiky 
1. do daňového skladu nebo oprávněnému příjemci v jiném členském státě, 
2. do místa vývozu vybraných výrobků v jiném členském státě, 
3. příjemci podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a) v jiném členském 

státě. 
(2) Pokud jsou vybrané výrobky dopravovány do místa přímého dodání, je provozovatel 

přijímajícího daňového skladu nebo oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných 
výrobků povinen poskytnout správci daně seznam míst přímého dodání. Místo přímého 
dodání je provozovatel přijímajícího daňového skladu nebo oprávněný příjemce pro 
opakované přijímání vybraných výrobků povinen oznámit správci daně nejpozději 3 dny před 
zahájením dopravování vybraných výrobků. 

(3) Vybrané výrobky může z místa dovozu na daňovém území České republiky 
dopravovat v režimu podmíněného osvobození od daně podle odstavce 1 písm. b) pouze 
provozovatel daňového skladu. Pokud oprávněný odesílatel po uložení pokuty dále neplní 
povinnosti stanovené tímto zákonem, celní úřad uvedený v § 26 odst. 3 písm. b) nevydá 
tomuto oprávněnému odesílateli referenční kód podle § 26 odst. 4 pro dopravu z místa dovozu 
v režimu podmíněného osvobození od daně podle § 27c odst. 2 po dobu dvou let ode dne 
nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty. 

(4) Jsou-li vybrané výrobky dopravovány podle odstavce 1 písm. b), provozovatel 
daňového skladu nebo oprávněný odesílatel je povinen poskytnout zajištění daně ve výši 
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daně, kterou by byl povinen přiznat a zaplatit při uvedení dopravovaných vybraných výrobků 
do volného daňového oběhu, pokud tento zákon nestanoví jinak [§ 58 odst. 5 písm. b)]. 
Zajištění musí být platné pro všechny členské státy. Pokud provozovatel odesílajícího 
daňového skladu poskytl zajištění daně pro provozování daňového skladu, může být toto 
zajištění použito pro poskytnutí zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků s výjimkou 
případu, kdy jako oprávněný odesílatel dopravuje vybrané výrobky z místa dovozu na 
daňovém území České republiky. Správce daně může na žádost provozovatele daňového 
skladu nebo oprávněného odesílatele udělit souhlas s tím, aby zajištění poskytl dopravce nebo 
vlastník vybraných výrobků, pokud s tím dopravce nebo vlastník vybraných výrobků písemně 
souhlasí. Pokud jsou vybrané výrobky dopravovány oprávněným odesílatelem z místa dovozu 
na daňovém území České republiky, poskytuje se zajištění daně pro každou dopravu zvlášť. 
Ve věci zajištění daně pro dopravu se postupuje podle § 24 odst. 3. 

(5) Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1 písm. b) je zahájena okamžikem, kdy 
tyto výrobky opustí daňový sklad, ze kterého jsou odeslány, nebo okamžikem propuštění 
vybraných výrobků do režimu volného oběhu. Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1 
písm. b) bodů 1 a 2 může být zahájena pouze po obdržení referenčního kódu podle § 26 odst. 
4 nebo v případě nedostupnosti elektronického systému po splnění podmínek uvedených 
v § 27c odst. 1. Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1 písm. b) bodu 3 může být 
zahájena pouze s osvědčením o osvobození od daně uvedeném v nařízení Komise o osvědčení 
o osvobození od spotřební daně17a). 

(6) Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle 
odstavce 1 písm. a) bodů 1 a 3 je ukončena okamžikem převzetí vybraných výrobků 
příjemcem. Je-li příjemcem vybraných výrobků provozovatel daňového skladu, je povinen 
v případě ukončení dopravy tyto výrobky zapsat do evidence podle § 37, 38 nebo 39a, pokud 
se nejedná o ukončení dopravy v místě přímého dodání, umístit je bezodkladně do daňového 
skladu. Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle 
odstavce 1 písm. a) bodu 2 je ukončena potvrzením elektronického průvodního dokladu 
pohraničním celním úřadem. 

(7) Provozovatel daňového skladu nebo oprávněný příjemce pro opakované přijímání 
vybraných výrobků mohou ukončit dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného 
osvobození od daně podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 také jejich přijetím v místě přímého 
dodání. 

(8) Pokud bylo poskytnuto zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků a doprava byla 
ukončena, správce daně rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní poté, co je 
potvrzena příjemci skutečnost, že byly podmínky přijetí vybraných výrobků v režimu 
podmíněného osvobození od daně splněny (§ 27a, 27b, 27d, 27e nebo 27f), a zajištění daně 
vrátí osobě, která zajištění daně poskytla. 

(9) Provozovatel daňového skladu nebo oprávněný odesílatel, který odesílá vybrané 
výrobky z daňového území České republiky do daňového skladu, oprávněnému příjemci nebo 
do místa vývozu v jiném členském státě, může prostřednictvím elektronického systému 
změnit místo určení nebo příjemce vybraných výrobků. V tomto případě postupuje podle § 27 
odst. 7. 

(10) Zahájenou dopravu vybraných výrobků podle odstavce 1 nelze v jejím průběhu 
rozdělit podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní27d). 
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§ 29  

Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském 
státě pro účely podnikání 

(1) Právnická nebo fyzická osoba odebírající vybrané výrobky z jiného členského státu 
pro účely podnikání je povinna před odebráním těchto vybraných výrobků uvedených 
do volného daňového oběhu v jiném členském státě se registrovat jako plátce daně a oznámit 
správci daně množství vybraných výrobků a poskytnout zajištění daně. 

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 poskytuje zajištění daně ve výši, kterou by byla povinna 
přiznat a zaplatit, pokud by vybrané výrobky byly uvedeny do volného daňového oběhu 
na daňovém území České republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 60 odst. 13). Tato 
osoba zajistí daň převodem nebo složením finančních prostředků na depozitní účet pro 
zajištění daně zřízený správcem daně, přičemž po dobu zajištění daně nevzniká nárok na úrok 
z částky složené na tomto depozitním účtu pro zajištění daně. Se souhlasem osoby, která 
poskytla zajištění daně, může správce daně poskytnutým zajištěním daně uhradit daň. Pokud 
tak neučiní, rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní ode dne, kdy částka daně 
zaplacená podle odstavce 3, 6 nebo 8 byla připsána na určený účet správce daně, v jehož 
zemní působnosti má osoba uvedená v odstavci 1 sídlo nebo místo pobytu. 

(3) Po odběru vybraných výrobků nebo po ukončení dopravy je právnická nebo fyzická 
osoba uvedená v odstavci 1 povinna podat daňové přiznání a zaplatit daň. Pokud právnická 
nebo fyzická osoba nedodrží postup stanovený v odstavci 1, je povinna podat daňové přiznání 
a zaplatit daň následující pracovní den po přijetí výrobků.  

(4) Vybrané výrobky, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském 
státě a jsou přijímány veřejnoprávním subjektem, se považují za vybrané výrobky přijímané 
pro účely podnikání, přičemž veřejnoprávní subjekt postupuje podle odstavců 1 a 2. 

(5) Správce daně použije zajištění daně na úhradu daně včetně jejího příslušenství, pokud 
není daň zaplacena ve lhůtě splatnosti daně stanovené tímto zákonem. 

(6) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu 
v jiném členském státě a určených pro účely podnikání na daňovém území České republiky 
k jejich ztrátě nebo znehodnocení, postupuje se podle § 4 odst. 1 písm. d) a § 28 odst. 4, 5, 10 
a 11 obdobně. To neplatí, pokud se jedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení. 
V takovém případě správce daně rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní ode 
dne prokázání této skutečnosti. 

(7) Ustanovení § 29 se nepoužijí pro vybrané výrobky uvedené do volného daňového 
oběhu v jiném členském státě 
a) dopravované přes daňové území České republiky do dalšího členského státu, nebo 
b) umístěné na palubě letadla při mezipřistání na daňovém území České republiky, 
pokud při této dopravě nedojde ke ztrátě nebo znehodnocení vybraných výrobků. 

(8) Zjistí-li se na daňovém území České republiky, že během dopravy vybraných výrobků 
podle odstavce 7 došlo k jejich ztrátě nebo znehodnocení, povinnost daň přiznat a zaplatit 
vzniká na daňovém území České republiky bez ohledu na to, zda došlo k jejich ztrátě nebo 
znehodnocení na daňovém území České republiky, nebo zda není možné určit, kde k této 
skutečnosti došlo. To neplatí, pokud se jedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení. 

(9) Správce daně poskytne příslušnému daňovému orgánu členského státu, ve kterém 
byla doprava zahájena, informaci o vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit na daňovém 
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území České republiky. Zároveň poskytne informaci o této skutečnosti příslušnému 
daňovému orgánu členského státu, ve kterém má být doprava ukončena. 

(10) Zjistí-li se na daňovém území České republiky, že během dopravy vybraných 
výrobků podle odstavce 7 došlo k jejich nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, správce 
daně poskytne příslušnému daňovému orgánu členského státu, ve kterém má být doprava 
ukončena, informaci o této skutečnosti. 

§ 45 

Předmět daně z minerálních olejů 
(1) Předmětem daně jsou tyto minerální oleje: 

a) motorové benziny uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 41 až 2710 11 59, benziny 
jiné než motorové uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 11 až 2710 11 25 a 2710 11 
90 (dále jen "ostatní benzin") a letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod 
kódy nomenklatury 2710 11 31 a 2710 11 70, 

b) střední oleje a těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 27 10 19 11 až 27 10 
19 49, 

c) těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 27 10 19 51 až 27 10 19 69, 
d) odpadní oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 91 až 2710 99, 
e) zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn určené k použití, nabízené k prodeji nebo 

používané pro pohon motorů nebo pro jiné účely uvedené pod kódy nomenklatury 2711 
12 11 až 2711 19 s výjimkou zkapalněných ropných plynů a zkapalněného bioplynu 
uvedených v písmenech f) a g), 

f) zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn určené k použití, nabízené k prodeji nebo 
používané pro výrobu tepla uvedené pod kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19, 
nebo 

g) zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn určené k použití, nabízené k prodeji nebo 
používané 
1. pro stacionární motory, 
2.  v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských 

pracích a veřejných pracích, nebo 
3.  pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou 

schválená k používání převážně na veřejných silnicích 
uvedené pod kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19. 
(2) Předmětem daně jsou také 

a) jakékoliv směsi vybraných výrobků uvedených v odstavci 1 a v tomto odstavci, 
b) směsi minerálních olejů obsahující benzin nebo směsi benzinů s minerálními oleji 

uvedenými v odstavci 1 či s látkami, které v odstavci 1 nejsou uvedeny, s výjimkou směsí 
vzniklých podle písmen d) a e) a směsí používaných pro pohon dvoutaktních motorů, 
nejde-li o směs obsahující ostatní benzin, 

c) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon 
vznětových motorů s metylestery řepkového oleje splňujícími kritéria udržitelnosti 
biopaliv, přičemž podíl tohoto metylesteru řepkového oleje musí činit nejméně 30 % 
objemových všech látek ve směsi obsažených, 

d) směsi benzinu s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným 
bezvodým obecně denaturovaným35), které obsahují nejméně 90 % objemových benzinu 
a nejvýše 10 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu 
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kvasného bezvodého obecně denaturovaného35), přičemž obsah kyslíku nesmí převýšit 
hodnotu 3,7 % hmotnostních, 

e) směsi benzinu s etyl-terciál-butyl-éterem vyrobeným z lihu kvasného bezvodého zvláštně 
denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného 35), které obsahují 
nejméně 78 % objemových benzinu a nejvýše 22 % objemových etyl-terciál-butyl-éteru 
včetně nezreagovaného lihu při výrobě etyl-terciál-butyl-éteru, 

f) jakékoliv směsi určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů 
nebo pro výrobu tepla, které jsou účelem použití rovnocenné některému minerálnímu 
oleji uvedenému v odstavci 1 s výjimkou směsí uvedených v písmenech b) až e) a g) až 
m), 

g) směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem 
kvasným bezvodým obecně denaturovaným35) neuvedené v písmenech d), e), l) a m), 
které obsahují nejvýše 95 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně 
denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35) určené 
k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů, 

h) směsi benzinu s etyl-terciál-butyl-éterem vyrobeným z lihu kvasného bezvodého zvláštně 
denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného a s lihem 
kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným bezvodým obecně 
denaturovaným35) současně tak, aby celkový obsah kyslíku nepřesahoval 3,7 % 
hmotnostních35a), které obsahují nejméně 78 % objemových benzinu a nejvýše 22 % 
objemových směsi etyl-terciál-butyl-éteru včetně nezreagovaného lihu při výrobě etyl-
terciál-butyl-éteru a lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu 
kvasného bezvodého obecně denaturovaného35), 

i) směsi benzinu a dalších kyslíkatých složek biologického původu35a) tak, aby celkový 
obsah kyslíku nepřesahoval 3,7 % hmotnostních; podíl benzinu v této směsi musí činit 
nejméně 78 % objemových, 

j) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon 
vznětových motorů s metylestery mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury 
3824 90 99, přičemž podíl metylesterů mastných kyselin nesmí činit více než 7 % 
objemových všech látek ve směsi obsažených, 

k) směsi těžkých plynových olejů s vodou, které obsahují 9 až 15 % hmotnosti vody určené 
k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů, 

l) směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným splňujícím 
kritéria udržitelnosti biopaliv nebo lihem kvasným bezvodým obecně denaturovaným 
splňujícím kritéria udržitelnosti biopaliv neuvedené v písmeni m), které obsahují nejméně 
70 % a nejvýše 85 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného 
splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv nebo lihu kvasného bezvodého obecně 
denaturovaného splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou účelem použití 
rovnocenné minerálním olejům uvedeným v odstavci 1 písm. a) a odpovídají příslušné 
technické normě35b), určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon 
motorů, 

m) směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným splňujícím 
kritéria udržitelnosti biopaliv neuvedené v písmenech d), e), i) nebo l), které obsahují 
nejvýše 95 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného a které jsou 
účelem použití rovnocenné minerálním olejům uvedeným v odstavci 1 písm. b) 
a odpovídají příslušné technické normě35c), určené k použití, nabízené k prodeji nebo 
používané pro pohon motorů, nebo 

n) směsi těžkých topných olejů uvedených v odstavci 1 písm. c) s minerálními oleji 
uvedenými v písmenech a) až m) nebo minerálními oleji uvedenými v odstavci 1 písm. 
b), určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů. 
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(3) Předmětem daně jsou také minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 
a) 1507 až 1518, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu 

směsí uvedených v odstavci 2, 
b) 2707, 
c) 2709, 
d) 2710 19 71 až 2710 19 99, 
e) 2714 a 2715, 
f) 2901 a 2902, 
g) 2905 11 00, které nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo 

pro výrobu tepla, 
h) 3403, 
i) 3811, 
j) 3817, nebo 
k) 3824 90 99, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu 

směsí uvedených v odstavci 2. 
(4) U minerálních olejů podle odstavce 3 vznikne při uvedení do volného daňového 

oběhu povinnost daň přiznat a zaplatit pouze tehdy, jsou-li určeny k použití, nabízeny 
k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí 
uvedených v odstavci 2. 

(5) Předmětem daně jsou také všechny výrobky, které nejsou uvedeny v odstavcích 1 až 
3, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů. Toto se nevztahuje 
na výrobky, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů 
a předmětem daně z pevných paliv. 

(6) Předmětem daně jsou také všechny výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2701 až 
2715 s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších 
plynů a předmětem daně z pevných paliv, a s výjimkou minerálních olejů podle odstavců 1 
a 3, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla. 

(7) Předmětem daně jsou také výrobky určené k použití, nabízené k prodeji nebo 
používané jako přísada nebo plnidlo (aditiv) do minerálních olejů určených k použití, 
nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů s výjimkou výrobků, které 
absorbují vodu z minerálních olejů v nádržích a palivových systémech. 

(8) Subjekt, který nakupuje zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. e), f) 
nebo g) je povinen nejpozději před jejich uvedením do volného daňového oběhu 
prodávajícímu písemně oznámit, pro jaký účel budou tyto plyny použity. Pokud tak neučiní, 
zdaní se tyto plyny sazbou daně stanovenou pro tyto plyny určené k použití, nabízené k 
prodeji nebo používané pro pohon motorů. Stejná povinnost platí i pro nabyvatele nebo pro 
osobu, která pro nabyvatele nebo kupujícího zkapalněné ropné plyny přechodně nabývá. Toto 
ustanovení se nepoužije pro zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách o hmotnosti 
náplně do 40 kg včetně. 

(9) Zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. e), f) nebo g) nesmí být 
skladovány společně ve stejném zásobníku, pokud tento zásobník pro společné skladování 
není daňovým skladem. Jednotlivé zásobníky, ve kterých jsou zkapalněné ropné plyny podle 
odstavce 1 písm. e), f) nebo g) odděleně skladovány, musí být technologicky odděleny 
a nesmí být vzájemně propojeny. Zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. e), f) 
a g) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi mohou být skladovány pouze v zásobníku pevně 
spojeném se zemí, který je užíván v souladu se stavebním zákonem35d) pokud tento zákon 
nestanoví jinak (§ 59 odst. 10). Toto omezení neplatí pro zkapalněné ropné plyny uvedené 
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v odstavci 1 písm. f) a g) skladované v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg 
včetně a pro zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. f) a g), které nebyly koupeny 
nebo získány pro další prodej. 

(10) Technologickým oddělením zásobníků pro zkapalněné ropné plyny se rozumí taková 
úprava, kdy 
a) ze zásobníku, ve kterém jsou skladovány zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 

písm. f), nemohou být tyto plyny vydávány přes výdejní stojan nebo plnicí zařízení 
pro vydávání zkapalněných ropných plynů podle odstavce 1 písm. e) nebo g), nebo 

b) ze zásobníku, ve kterém jsou skladovány zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 
písm. g), nemohou být tyto plyny vydávány přes výdejní stojan nebo plnicí zařízení 
pro vydávání zkapalněných ropných plynů podle odstavce 1 písm. e). 
(11) Minerální oleje spotřebované v kogeneračních jednotkách, tj. v zařízeních, která 

decentralizovaně vyrábějí teplo a elektrickou energii současně, se považují za minerální oleje 
použité pro výrobu tepla. 

(12) Za výrobu minerálních olejů se nepovažuje 
a) smíchání minerálních olejů již uvedených do volného daňového oběhu v běžných 

nádržích motorových dopravních prostředků (§ 63 odst. 2) na čerpacích stanicích10a), 
b) smíchání minerálních olejů již uvedených do volného daňového oběhu ve skladovacích 

nádržích čerpacích stanic10a), pokud se jedná o minerální oleje, u nichž již byla spotřební 
daň zaplacena a jejichž sazba daně není nižší než sazba daně vzniklé směsi, nebo pokud 
tato výsledná směs neobsahuje minerální oleje, u kterých lze uplatnit nárok na vrácení 
daně podle § 54 odst. 3. 

§ 48 

Sazby daně z minerálních olejů 
(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:  

Kód 
nomenklatury Text Sazba daně 

2710 motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné 
hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) 
s obsahem olova do 0,013 g/l 

12 840 Kč/1 000 l 

motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné 
hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) 
s obsahem olova nad 0,013 g/l 

13 710 Kč/1 000 l 

střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 
písm. b) 10 950 Kč/1 000 l 

těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) 472 Kč/t 
odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) 660 Kč/1 000 l 

2711 zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e) 3 933 Kč/t 
zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. f) 0 Kč/t 
zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. g) 1 290 Kč/t 
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(2) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) se zdaňují stejnou sazbou 
jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce 
přibližují. 

(3) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b), které obsahují benzin 
s obsahem olova do 0,013 g/l včetně, se zdaňují sazbou 12 840 Kč/1000 l. 

(4) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b), které obsahují benzin 
s obsahem olova nad 0,013 g/l, se zdaňují sazbou 13 710 Kč/1000 l. 

(5) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) se zdaňují sazbou 7 665 
8 415 Kč/1000 l. 

(5) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) se zdaňují sazbou 8 415 
Kč/1000 l stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se 
vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují. 

(6) Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e), které obsahují benzin s obsahem 
olova do 0,013 g/l včetně, se zdaňují sazbou 12 840 Kč/1000 l. 

(7) Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e), které obsahují benzin s obsahem 
olova nad 0,013 g/l, se zdaňují sazbou 13 710 Kč/1000 l. 

(8) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) se zdaňují stejnou sazbou 
jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce 
přibližují. 

(9) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. g) se zdaňují stejnou sazbou 
jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce 
přibližují. 

(10) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 se zdaňují stejnou sazbou jako minerální olej 
uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují. 

(10) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 se zdaňují 
a) sazbou 1 180 Kč/1 000 l v případě rostlinných olejů uvedených pod kódy 

nomenklatury 1507 až 1518, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou 
určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, 

b) sazbou 1 800 Kč/1 000 l v případě metylesterů mastných kyselin uvedených pod 
kódem nomenklatury 3824 90 99, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou 
určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, 

c) v ostatních případech stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, 
kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují. 

  (10) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 se zdaňují 
a) sazbou 1 180 Kč/1 000 l v případě rostlinných olejů uvedených pod kódy nomenklatury 

1507 až 1518, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, 
nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, 

b) sazbou 1 800 Kč/1 000 l v případě metylesterů mastných kyselin uvedených pod kódem 
nomenklatury 3824 90 99, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny 
k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, 

c) v ostatních případech stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému 
se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují. 

(10) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 se zdaňují stejnou sazbou jako minerální 
olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9U3CPRGH)



- 9 - 

(11) Výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 se zdaňují stejnou sazbou jako minerální olej 
uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují. 

(12) Výrobky používané jako přísada nebo plnidlo do minerálních olejů se zdaňují 
stejnou sazbou jako minerální olej, pro který jsou určeny. Pokud jsou tyto výrobky určeny 
jako přísada nebo plnidlo do dvou nebo více minerálních olejů, pro které je stanovena 
rozdílná sazba daně, zdaňují se sazbou daně vyšší. 

(13) Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i), které obsahují benzin s obsahem 
olova do 0,013 g/l včetně, se zdaňují sazbou 12 840 Kč/1000 l. 

(14) Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i), které obsahují benzin s obsahem 
olova nad 0,013 g/l, se zdaňují sazbou 13 710 Kč/1000 l. 

(15) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) se zdaňují stejnou sazbou 
jako minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b). 

(16) Směsi těžkých plynových olejů s vodou uvedené v § 45 odst. 2 písm. k) se zdaňují 
stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem 
použití nejvíce přibližují. 

(17) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. l) se zdaňují sazbou 12 840 
Kč/1000 l. 

(18) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. m) se zdaňují sazbou 10 950 
Kč/1000 l. 

(19) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. n) se zdaňují sazbou 10 950 
Kč/1000 l. 

§ 49 

Osvobození od daně z minerálních olejů  
(1) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 6 používané pro 

jiné účely, než je pohon motorů nebo výroba tepla. Od daně takto nejsou osvobozeny  
a) ostatní benziny,  
b) minerální oleje používané k mineralogickým postupům nebo v metalurgických 

procesech.  
(2) Od daně jsou osvobozeny ostatní benziny, pokud jsou používány za účelem výroby 

výrobků, které nejsou předmětem daně. Při uplatnění nároku na osvobození od daně předloží 
nabyvatel prodávajícímu průkaz živnostenského oprávnění pro výrobu a dovoz chemických 
látek a chemických přípravků. Neučiní-li tak, nárok na osvobození od daně zaniká.  

(3) Mineralogickými postupy se pro účely tohoto zákona rozumí technologické procesy 
uvedené v klasifikaci NACE pod kódem C 23 „výroba ostatních nekovových minerálních 
výrobků  

(4) Metalurgickými procesy se pro účely tohoto zákona rozumí tepelné zpracování rud 
a jejich koncentrátů jako výstupního produktu z této činnosti a výroba kovů uvedená 
v klasifikaci NACE pod kódem C 24 „výroba základních kovů“.  

(5) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 3 spotřebované 
v prostorách podniku na výrobu vybraných výrobků podle § 19 odst. 2 písm. a), ve kterém 
byly vyrobeny nebo zpracovány. Toto osvobození od daně se však nevztahuje na spotřebu 
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těchto minerálních olejů pro účely nesouvisející s výrobou, zejména pak pro pohon 
motorových vozidel.  

(6) Od daně jsou osvobozeny letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod 
kódy nomenklatury 2710 11 31 nebo 2710 11 70 nebo tryskové palivo uvedené pod kódem 
nomenklatury 2710 19 21 používané jako pohonná hmota pro leteckou dopravu, letecké 
práce, zkoušení, opravu nebo údržbu letadel s výjimkou minerálních olejů používaných 
pro soukromé rekreační létání.  

(7) Soukromým rekreačním létáním se pro účely tohoto zákona rozumí používání letadla 
jeho vlastníkem nebo právnickou nebo fyzickou osobou, která je oprávněna je používat 
na základě nájmu nebo jiným způsobem jinak než pro účely podnikání, zejména jinak než 
pro přepravu cestujících nebo zboží, pro poskytování služeb letadly za úplatu nebo 
pro potřeby orgánů veřejné správy.  

(8) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 
odst. 2 písm. j, používané k výrobě tepla nebo jako pohonná hmota pro plavby po vodách 
na daňovém území České republiky, včetně plaveb z daňového území České republiky 
na daňové území jiného členského státu nebo plaveb z jiného členského státu na daňové 
území České republiky. Toto osvobození se netýká minerálních olejů používaných 
pro soukromá rekreační plavidla.  

(9) Soukromým rekreačním plavidlem se pro účely tohoto zákona rozumí jakékoliv 
plavidlo, které používá jeho vlastník nebo právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněna 
je používat jinak než pro účely podnikání nebo pro potřeby orgánů veřejné správy.  

(10) Od daně jsou dále osvobozeny směsi minerálních olejů a lihu kvasného bezvodého 
zvláštně denaturovaného35) splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv uvedené v § 45 odst. 2 
písm. m) používané jako testované pohonné hmoty pro vybraná motorová vozidla v rámci 
schválených pilotních projektů uvedených v § 3 písm. r).  

(11) Od daně jsou dále osvobozeny minerální oleje maximálně do výše technicky 
zdůvodněných skutečných výrobních ztrát a ztrát při dopravě a skladování. Správce daně 
je oprávněn posoudit, zda ztráty vzniklé při výrobě minerálních olejů odpovídají charakteru 
činnosti plátce a obvyklé výši ztrát jiných plátců při stejné nebo obdobné činnosti, a o zjištěný 
rozdíl upravit základ daně.  

(12) Výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, 
včetně jejich skladování v podniku na výrobu vybraných výrobků, a způsob jejich výpočtu 
stanoví prováděcí právní předpis.  

(13) Od daně jsou osvobozeny metylestery nebo etylestery mastných kyselin uvedené 
pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou 
určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů.  

(14) Od daně jsou osvobozeny rostlinné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 
až 1518, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou určeny k použití, nabízeny 
k prodeji nebo používány pro pohon motorů.  

(15) (13) Od daně je osvobozen zkapalněný bioplyn uvedený pod kódem nomenklatury 
2711 19, který je předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. e) a splňuje kritéria udržitelnosti 
biopaliv.  

(16) (14) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje vyrobené z nepotravinářských částí 
biomasy nebo z biologického odpadu, které svým použitím odpovídají minerálním olejům 
uvedeným v § 45 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo směsím uvedeným v § 45 odst. 2 písm. l), 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9U3CPRGH)

aspi://module='ASPI'&link='353/2003%20Sb.%252345'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='353/2003%20Sb.%252345'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='353/2003%20Sb.%252345'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='353/2003%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='353/2003%20Sb.%252345'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='353/2003%20Sb.%252345'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='353/2003%20Sb.%252345'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='353/2003%20Sb.%252345'&ucin-k-dni='30.12.9999'


- 11 - 

které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji 
nebo používány pro pohon motorů vybraných motorových vozidel v rámci pilotních projektů 
uvedených v § 3 písm. r).  

(13) Od daně je osvobozen zkapalněný bioplyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 
19, který je předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. e) a splňuje kritéria udržitelnosti 
biopaliv.  

(14) (13) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje vyrobené z nepotravinářských částí 
biomasy nebo z biologického odpadu, které svým použitím odpovídají minerálním olejům 
uvedeným v § 45 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo směsím uvedeným v § 45 odst. 2 písm. l), 
které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji 
nebo používány pro pohon motorů vybraných motorových vozidel v rámci pilotních projektů 
uvedených v § 3 písm. r).  

§ 52a 

Povolení k přijímání a užívání minerálních olejů 
(1) Minerální oleje osvobozené od daně lze na základě pravomocného povolení 

k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně rovněž prodat uživateli, který 
a) je držitelem tohoto povolení, nebo 
b) je oprávněn přijímat a užívat minerální oleje osvobozené od daně bez tohoto povolení. 

(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k přijímání a užívání 
minerálních olejů osvobozených od daně novým, lze tyto minerální oleje přijímat, užívat nebo 
prodávat na základě nového povolení ode dne jeho oznámení. 

(3) Pro bezplatné předání odpadních olejů, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 
písm. d), se použije odstavec 1 obdobně. 

(4) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. m), které jsou osvobozeny podle § 49 
odst. 10 nebo podle § 49 odst. 16 14, nelze podle odstavce 1 prodat. 

(4) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. m), které jsou osvobozeny podle § 49 
odst. 10 nebo podle § 49 odst. 14 13, nelze podle odstavce 1 prodat. 

§ 53 

Nakládání s minerálními oleji osvobozenými od daně bez povolení k přijímání a užívání 
minerálních olejů osvobozených od daně 

(1) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 5, 6, 8, 13 až 15 a 13 a § 63 lze 
přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně, 
pokud nejsou přijímány za účelem dalšího prodeje. 

(1) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 5, 6, 8 a 13 a 8 a § 63 lze 
přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně, 
pokud nejsou přijímány za účelem dalšího prodeje. 

(2) Provozovatel daňového skladu je oprávněn přijímat a užívat bez povolení k přijímání 
a užívání minerálních olejů osvobozených od daně 
a) odpadní oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1, 
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b) minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1, pokud je přijímá z důvodů 
uvedených v § 50 odst. 1 písm. f). 
(3) Uživatel je oprávněn prodávat nebo předávat odpadní oleje uvedené v § 45 odst. 1 

písm. d) v množství menším než 10 000 l za 1 kalendářní rok bez povolení k přijímání 
a užívání minerálních olejů osvobozených od daně, pokud tyto oleje sám vyrobil nebo vznikly 
při jeho činnosti. 

(4) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 v jednotkovém balení 
o obsahu nejvýše 20 litrů lze v rámci podnikatelské činnosti přijímat a prodávat bez povolení 
k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně pouze za účelem jejich prodeje 
konečnému spotřebiteli. 

(5) Konečný spotřebitel je oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a užívání 
minerálních olejů osvobozených od daně minerální oleje osvobozené od daně 
a) podle § 49 odst. 1 v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů mimo rámec 

své podnikatelské činnosti, 
b) podle § 49 odst. 13 až 15, které na čerpacích stanicích plní do běžné nádrže motorových 

dopravních prostředků. 

(5) Konečný spotřebitel je oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a užívání 
minerálních olejů osvobozených od daně minerální oleje osvobozené od daně 
a) podle § 49 odst. 1 v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů mimo rámec své 

podnikatelské činnosti, 
b) podle § 49 odst. 13, které na čerpacích stanicích plní do běžné nádrže motorových 

dopravních prostředků. 

(5) Konečný spotřebitel je oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a užívání 
minerálních olejů osvobozených od daně minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 
odst. 1 v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů mimo rámec své podnikatelské 
činnosti. 

(6) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 určené k použití nebo 
používané jako vzorky k laboratorním účelům lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání 
a užívání minerálních olejů osvobozených od daně. 

§ 54  

Vracení daně z minerálních olejů plátci  
(1) Nárok na vrácení daně uplatňuje plátce způsobem stanoveným v § 14 odst. 5 

a ve lhůtě stanovené v § 16. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, ačkoliv 
uplatněn být mohl, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze 
povolit navrácení v předešlý stav. 

(2) Nárok na vrácení daně vzniká provozovateli daňového skladu  
a) dnem, kdy přijme k přepracování nebo úpravě zdaněné minerální oleje znečištěné nebo 

nezáměrně smíšené,  
b) dnem přijetí zdaněných minerálních olejů, které vstupují jako materiál do vyráběných 

nebo zpracovávaných minerálních olejů,  
c) dnem přijetí zdaněných minerálních olejů určených pro technologické účely přímo 

související s výrobou,  
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d) dnem, kdy přijme zdaněné minerální oleje, které uvedl do volného daňového oběhu 
a u nichž ještě nedošlo k jejich prodeji, a to nejpozději druhý pracovní den po dni jejich 
uvedení do volného daňového oběhu; uvedené minerální oleje jsou těmito dny opětovně 
uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně.  
(3) U zdaněných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. l) vzniká plátci nárok 

na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu za účelem pohonu motorů 
na daňovém území České republiky. Daň se vrací ve výši odpovídající dani vypočtené 
z množství 11 310 Kč/1 000 litrů lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného 
splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv a lihu kvasného bezvodého obecně 
denaturovaného35) splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv obsaženého v minerálním oleji.  

(3) U zdaněných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. l) vzniká plátci nárok 
na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu za účelem pohonu motorů 
na daňovém území České republiky. Daň se vrací ve výši 11 310 Kč/1 000 litrů lihu kvasného 
bezvodého zvláštně denaturovaného splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv a lihu kvasného 
bezvodého obecně denaturovaného35) splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv obsaženého 
v minerálním oleji.  

§ 56  

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla  
(1) Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily 

za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného 
osvobození od daně minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) uvedené pod kódy 
nomenklatury 2710 19 41 až 2710 19 49 (dále jen "topné oleje"), které byly jimi prokazatelně 
použity pro výrobu tepla a které byly prokazatelně označkovány a obarveny podle části páté, 
pokud jsou předmětem značkování a barvení vybraných minerálních olejů. Toto ustanovení 
se nevztahuje na osoby, kterým byla vrácena daň z nakoupených topných olejů podle § 15, 
15a nebo 55.  

(2) Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily 
za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného 
osvobození od daně minerální oleje podle § 45 odst. 3 nebo ostatní benziny (dále jen "topné 
oleje") a prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla. To se netýká minerálních 
olejů uvedených v § 45 odst. 3, pro které je při jejich použití pro výrobu tepla stanovena podle 
§ 48 odst. 10 písm. c) stejná sazba daně jako pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 
písm. c). Nárok na vrácení daně nevzniká osobám, kterým byla vrácena daň podle § 55.  

(2) Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily 
za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného 
osvobození od daně minerální oleje podle § 45 odst. 3 nebo ostatní benziny (dále jen "topné 
oleje") a prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla. To se netýká minerálních 
olejů uvedených v § 45 odst. 3, pro které je při jejich použití pro výrobu tepla stanovena podle 
§ 48 odst. 10 písm. c) stejná sazba daně jako pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 
písm. c). Nárok na vrácení daně nevzniká osobám, kterým byla vrácena daň podle § 55.  

(3) Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým nebo fyzickým osobám, které obarvily 
a označkovaly podle části páté topné oleje uvedené v odstavci 1 nebo 2 v daňovém skladu 
a prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla.  

(4) Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení daně, mají pro tento účel 
postavení daňových subjektů bez povinnosti se registrovat.  
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(5) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby topných olejů pro výrobu tepla.  
(6) Daň se vrací ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených topných olejů 

nebo která odpovídá výši daně připadající na topné oleje vyrobené nebo přijaté v režimu 
podmíněného osvobození od daně, snížené o 660 Kč/1000 litrů.  

(7) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji a evidencí o nákupu 
a spotřebě vedenou kupujícím. V případě, kdy právnické a fyzické osoby použijí pro výrobu 
tepla topné oleje, které samy vyrobily nebo obarvily a označkovaly v daňovém skladu, 
prokazuje se nárok na vrácení daně interním dokladem.  

(8) Na dokladu o prodeji, který je na žádost prodávající povinen vystavit nejpozději 
následující pracovní den po dni podání žádosti, musí být uvedeny tyto náležitosti:  
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,  
b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo 

datum narození kupujícího,  
c) množství topných olejů v objemových jednotkách, jejich obchodní označení a kód 

nomenklatury,  
d) sazba spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného daňového oběhu,  
e) výše spotřební daně celkem,  
f) datum vystavení dokladu o prodeji,  
g) číslo dokladu o prodeji.  

(9) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:  
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce,  
b) množství topných olejů v objemových jednotkách, jejich obchodní označení a kód 

nomenklatury,  
c) sazba spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného daňového oběhu,  
d) výše spotřební daně celkem,  
e) datum vystavení interního dokladu,  
f) číslo interního dokladu.  

(10) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců 
ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení 
daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit 
navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, 
vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku. 

(11) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději 
do 6 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této 
lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu 
nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. 

(12) Prováděcí právní předpis stanoví způsob výpočtu uplatňovaného nároku na vrácení 
daně a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě topných olejů podle odstavců 
7 až 9. 
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§ 58  

Zajištění daně z minerálních olejů  
(1) Celkové zajištění daně za jeden daňový sklad činí nejvýše 1 500 000 000 Kč, jestliže 

provozovatel daňového skladu poskytne zajištění daně složením nebo převodem finančních 
prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně nebo finanční zárukou, 
kterou přijal správce daně.  

(2) Při dopravě v režimu podmíněného osvobození od daně, pokud se nejedná o dopravu 
do jiného členského státu, se nevyžaduje zajištění daně u ostatních benzinů uvedených v § 45 
odst. 1 písm. a), které nejsou určeny k přímému použití, nabízeny k prodeji nebo používány 
k pohonu motorů nebo pro výrobu tepla.  

(3) Při dopravě zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. e), f) a g) v režimu 
podmíněného osvobození od daně musí být daň zajištěna způsobem uvedeným v § 21 ve výši 
daně, která by musela být přiznána a zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon 
motorů.  

(4) Při dopravě v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České 
republiky, pokud se nejedná o dopravu do jiného členského státu, nemusí být poskytnuto 
zajištění daně u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3, které nejsou určeny k přímému 
použití, nabízeny k prodeji nebo používány k pohonu motorů nebo pro výrobu tepla anebo pro 
výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2 a na které se zároveň vztahuje režim podmíněného 
osvobození od daně podle § 59 odst. 1.  

(5) Při dopravě minerálních olejů produktovodem se zajištění daně nevyžaduje, jestliže 
se doprava uskutečňuje  
a) výhradně na daňovém území České republiky, nebo  
b) mezi Českou republikou a jiným členským státem výhradně za předpokladu, pokud s tím 

příslušné orgány jiného členského státu souhlasí.  
(6) Pro stanovení výše zajištění daně pro daňový sklad podle § 21 se nebere v úvahu 

množství minerálních olejů určených pro zvláštní účely, jejichž vlastníkem je stát34), 
umístěných v tomto daňovém skladu. 

(7) Výše zajištění daně pro daňový sklad u zkapalněných ropných plynů uvedených 
v § 45 odst. 1 písm. e) až g) se stanoví za použití sazby daně, jako kdyby tyto plyny byly 
určeny pro pohon motorů; obdobně se postupuje při stanovení výše zajištění daně u těchto 
plynů u oprávněného příjemce pro opakované přijímání minerálních olejů. 

(8) Výše zajištění daně pro daňový sklad nebo oprávněného příjemce pro opakované 
přijímání minerálních olejů se stanoví za použití sazby daně stanovené v § 48 odst. 1 pro 
střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud se jedná 
o daňový sklad 
a) metylesterů mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury 3824 90 99, 

které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny 
k prodeji nebo používány pro pohon motorů, nebo 

b) rostlinných olejů uvedených pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které splňují 
kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo 
používány pro pohon motorů. 
(9) Osoba odebírající pro účely podnikání minerální oleje poskytuje na tyto 

minerální oleje zajištění daně, jehož výše se stanoví za použití sazby daně stanovené 
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v § 48 odst. 1 pro střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), 
pokud se jedná o 
a) metylestery mastných kyselin uvedené pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které 

byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, splňují kritéria 
udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány 
pro pohon motorů, nebo 

b) rostlinné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které byly uvedeny 
do volného daňového oběhu v jiném členském státě, splňují kritéria udržitelnosti 
biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon 
motorů. 
(10) Při dopravě minerálních olejů podle § 25 odst. 4 se výše zajištění daně 

z dopravovaných minerálních olejů stanoví za použití sazby daně stanovené v § 48 
odst. 1 pro střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud 
se jedná o dopravu 
a) metylesterů mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury 3824 90 99, 

které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny 
k prodeji nebo používány pro pohon motorů, nebo 

b) rostlinných olejů uvedených pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které splňují 
kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo 
používány pro pohon motorů. 

(8) Výše zajištění daně pro daňový sklad nebo oprávněného příjemce pro opakované 
přijímání minerálních olejů se stanoví za použití sazby daně stanovené v § 48 odst. 1 pro 
střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud se jedná o daňový 
sklad 
a) metylesterů mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které 

splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo 
používány pro pohon motorů, nebo 

b) rostlinných olejů uvedených pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které splňují kritéria 
udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro 
pohon motorů. 
(9) Osoba odebírající pro účely podnikání minerální oleje poskytuje na tyto minerální 

oleje zajištění daně, jehož výše se stanoví za použití sazby daně stanovené v § 48 odst. 1 pro 
střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud se jedná o 
a) metylestery mastných kyselin uvedené pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které byly 

uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, splňují kritéria udržitelnosti 
biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, 
nebo 

b) rostlinné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které byly uvedeny 
do volného daňového oběhu v jiném členském státě, splňují kritéria udržitelnosti biopaliv 
a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů. 
(10) Při dopravě minerálních olejů podle § 25 odst. 4 se výše zajištění daně 

z dopravovaných minerálních olejů stanoví za použití sazby daně stanovené v § 48 odst. 1 pro 
střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud se jedná o dopravu 
a) metylesterů mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které 

splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo 
používány pro pohon motorů, nebo 
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b) rostlinných olejů uvedených pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které splňují kritéria 
udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány 
pro pohon motorů. 

6a) Článek 12 odst. 1 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní 
a o zrušení směrnice 92/12/EHS. 
10a) § 2 písm. d) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb. 
17a) Nařízení komise (ES) č. 31/96 o osvědčení o osvobození od spotřební daně. 
27d) Článek 23 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní 
a o zrušení směrnice 92/12/EHS. 
34) § 4 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákonů č. 272/1996 Sb., 
č. 189/1999 Sb., č. 256/2000 Sb. a č. 241/2000 Sb. 
35) § 13 odst. 3 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu). 
35a) ČSN EN 228. 
35b) ČSN 65 6512 Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení. 
35c) ČSN 65 6513 Motorová paliva - Ethanol E95 pro vznětové motory - Technické požadavky a metody 
zkoušení. 
35d) § 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 191/2008 
Sb. 
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K části druhé návrhu zákona 
 

Platné znění zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění k 1. červenci 2015 

 

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2021 
 

§ 2 

Vymezení pojmů 
(1) Pro účely této části se rozumí 

a)  daňovým územím území České republiky, 
b)  dodavatelem právnická nebo podnikající fyzická osoba, která nabývá plyn bez daně 

za účelem jeho dalšího prodeje, 
c)  konečným spotřebitelem fyzická nebo právnická osoba, která není držitelem povolení 

k nabytí plynu bez daně; konečným spotřebitelem není provozovatel distribuční 
soustavy2), provozovatel přepravní soustavy3) a provozovatel podzemního zásobníku 
plynu4), 

d)  výrobou i vtláčení plynu do podzemního zásobníku plynu nebo těžba, 
e)  klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí 
statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení 
Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, 
v platném znění, 

f)  metalurgickými procesy tepelné zpracování rud a jejich koncentrátů jako výstupního 
produktu z této činnosti a výroba kovů uvedená v klasifikaci NACE pod kódem C 24 
„výroba základních kovů“, 

g)  mineralogickými postupy procesy uvedené v klasifikaci NACE pod kódem C 23 "výroba 
ostatních nekovových minerálních výrobků", 

h)  kódem nomenklatury číselné označení výrobků uvedené v nařízení Rady o celní 
a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku5), ve znění platném k 1. lednu 
2002, 

i)  identifikačními údaji 
1.  obchodní firma nebo jméno, 
2.  sídlo nebo místo pobytu, 
3.  daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno. 
(2) Pro účely této části se považuje za 

a)  bezúhonného ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za hospodářský trestný čin, nebo ten, 
na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen, 

b)  den dodání první den, kdy může nabyvatel nakládat s plynem jako vlastník, nebo den 
odečtu z měřicího zařízení, popřípadě den zjištění skutečné spotřeby plynu dodaného 
prostřednictvím plynárenského zařízení6). 
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§ 8 

Osvobození od daně 
(1) Od daně je osvobozen plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý 

a) pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách uvedený pod kódy 
nomenklatury 2711 11 a 2711 21, 

b) k výrobě elektřiny, 
c) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v generátorech s minimální stanovenou 

účinností podle zvláštního právního předpisu, pokud je teplo z kombinované výroby 
elektřiny a tepla dodáváno domácnostem, 

d) jako pohonná hmota pro plavby po vodách na daňovém území; toto osvobození se netýká 
plynu použitého jako pohonná hmota pro soukromá rekreační plavidla vymezená 
v zákoně o spotřebních daních7), 

e) v metalurgických procesech, 
f) k mineralogickým postupům, nebo 
g) k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když při takovém použití 

vzniká technologické teplo. 
(2) Nabýt plyn osvobozený od daně podle odstavce 1 písm. b) až g) jinak než výrobou 

může pouze konečný spotřebitel, který je držitelem povolení k nabytí plynu osvobozeného od 
daně. 

(3) Plyn nabytý prostřednictvím plynárenského zařízení6) je podle odstavce 1 písm. b) 
až g) osvobozen pouze tehdy, pokud je odebrán prostřednictvím plynárenského zařízení6) 
do odběrného místa8) vybaveného měřidlem, jehož typ a výrobní číslo je uvedeno v povolení 
k nabytí plynu osvobozeného od daně. 

(4) Od daně je osvobozen plyn použitý při výrobě nebo zpracování plynu a výrobků, 
které jsou předmětem daně z minerálních olejů9) a daně z pevných paliv v prostorách podniku, 
ve kterém byl tento plyn vyroben. Toto osvobození od daně se však nevztahuje na spotřebu 
plynu pro účely nesouvisející s výrobou nebo zpracováním uvedených výrobků, zejména pak 
pro pohon vozidel. 

(5) Od daně je osvobozen plyn maximálně do výše technicky zdůvodněných skutečných 
ztrát při dopravě a skladování. Správce daně je oprávněn posoudit, zda vzniklé ztráty plynu 
odpovídají charakteru činnosti plátce daně a obvyklé výši ztrát jiných plátců daně při stejné 
nebo obdobné činnosti, a o zjištěný rozdíl upravit základ daně. 

(6) Od daně je osvobozen plyn, který se v okamžiku vstupu na daňové území nachází 
v běžných nádržích motorových dopravních prostředků, pracovních strojů, klimatizačních, 
chladírenských a jiných podobných zařízení a slouží k jejich vlastnímu pohonu a provozu. 
Běžnou nádrží se pro účely této části rozumí nádrž, která umožňuje přímé použití plynu. 

(7) Od daně je osvobozen bioplyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý pro 
pohon motorů uvedený pod kódem nomenklatury 2711 29. 
2) § 2 odst. 2 písm. b) bod 19 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3) § 2 odst. 2 písm. b) bod 21 zákona č. 458/2000 Sb. 
4) § 2 odst. 2 písm. b) bod 20 zákona č. 458/2000 Sb. 
5) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném 
celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 ze dne 6. srpna 2001. 
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6) § 2 odst. 2 písm. b) bod 11 zákona č. 458/2000 Sb. 
7) § 49 odst. 11 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 
8) § 2 odst. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. 
9) Zákon č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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K části třetí návrhu zákona 

Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění k 1. červenci 2015 

§ 19 

Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv 

Povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok 
(1) Osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového 

oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo osoba, která dodává na 
daňové území České republiky pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu 
uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie (dále jen 
„dodavatel pohonných hmot“), je povinna zajistit, aby v těchto pohonných hmotách, které 
uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely za 
kalendářní rok nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě 
Evropské unie a jsou dodávány na daňové území České republiky pro dopravní účely 
za kalendářní rok, bylo obsaženo i minimální množství biopaliva podle jiného právního 
předpisu upravujícího pohonné hmoty15) 
a) ve výši 4,1 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných 

do motorových benzinů, 
b) ve výši 6,0 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných 

do motorové nafty. 

(2) Povinnost podle odstavce 1 lze Dodavatel pohonných hmot může povinnost podle 
odstavce 1 do 1,2 % objemových z celkového množství motorových benzinů 
přimíchaných do motorových benzinů nebo do 1,8 % objemových z celkového množství 
motorové nafty přimíchaných do motorové nafty splnit i 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 
v rozsahu podle odstavce 1. 

 (3) V případě, že dodavatel pohonných hmot překročí v kalendářním roce povinné 
minimální množství biopaliv stanovené v odstavci 1, může toto nadměrné množství biopaliv 
převést do plnění povinnosti podle odstavce 1 v následujícím kalendářním roce. Množství 
biopaliv převáděné do následujícího kalendářního roku může činit nejvýše 0,2 % z celkového 
množství motorových benzinů a motorové nafty uvedených do volného daňového oběhu na 
daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo uvedených do volného daňového 
oběhu pro dopravní účely v jiném členském státě Evropské unie a dodaných na daňové území 
České republiky v uplynulém kalendářním roce. 

(4) Pokud dodavatel pohonných hmot hodlá v následujícím kalendářním roce uplatnit 
nadměrné množství biopaliv podle odstavce 3, je povinen to písemně sdělit místně 
příslušnému celnímu úřadu ve lhůtě stanovené pro podání hlášení podle odstavce 9. Sdělení 
musí obsahovat následující údaje 
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní 
formu a sídlo a daňové identifikační číslo osoby, 

b) množství biopaliv, které odpovídá výši povinnosti podle odstavce 1 v uplynulém 
kalendářním roce, 

c) množství biopaliv, o které byla překročena povinnost podle odstavce 1 v uplynulém 
kalendářním roce, 

d) množství biopaliv, které má být zahrnuto do plnění povinnosti podle odstavce 1 
v následujícím kalendářním roce. 
(5) Dodavatel pohonných hmot je povinen vést odděleně evidenci o množství přijatého a 

vyrobeného benzinu, motorové nafty a jednotlivých druhů biopaliv a směsných paliv a 
evidenci vyskladněných jednotlivých pohonných hmot s uvedením druhu a podílu biopaliv, 
které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní 
účely nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské 
unie a jsou dodávány na daňové území České republiky pro dopravní účely. Tyto evidence je 
dodavatel pohonných hmot povinen uzavřít vždy k 31. prosinci příslušného kalendářního 
roku. 

(6) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 jsou zohledňována pouze 
biopaliva, která splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem, byla 
na daňovém území České republiky spotřebována a nebyla pro účely splnění povinnosti 
uvedené v odstavci 1 dosud zohledněna. Splnění těchto kritérií 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. 

(7) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na státní hmotné rezervy16) uváděné při jejich 
obměně do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. 

(8) Dodavatel pohonných hmot, který dováží pohonné hmoty a uvádí je do volného 
daňového oběhu pro dopravní účely na daňovém území České republiky nebo který dodává na 
daňové území České republiky pro dopravní účely pohonné hmoty uvedené do volného 
daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je povinen na formuláři vydaném 
Generálním ředitelstvím cel sdělit celnímu úřadu místně příslušnému podle místa přijetí 
pohonných hmot místo, datum a čas přijetí a stáčení pohonných hmot, které podle 
doprovodných dokladů obsahují biopalivo, tak, aby bylo celnímu úřadu nebo celnímu 
ředitelství umožněno odebrat vzorek pohonné hmoty a ověřit údaje v předložených 
dokladech. 

(9) Dodavatel pohonných hmot je povinen každoročně k 31. lednu podat místně 
příslušnému celnímu úřadu hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství 
biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely nebo o splnění povinnosti dodání 
minimálního množství biopaliv na daňové území České republiky pro dopravní účely 
v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě 
Evropské unie za uplynulý kalendářní rok (dále jen „hlášení“), obsahující identifikační údaje 
a údaje z evidencí podle odstavce 5. Hlášení se podává na tiskopisu vydaném Generálním 
ředitelstvím cel. V hlášení je dodavatel pohonných hmot povinen uvést údaje týkající se 
plnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok. Hlášení se 
podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Generálním ředitelstvím cel na 
jeho internetových stránkách. Nepodá-li dodavatel pohonných hmot hlášení ani 
v náhradní lhůtě stanovené celním úřadem ve výzvě, hledí se na pohonné hmoty, které 
uvedl do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní 
účely za kalendářní rok nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném 
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členském státě Evropské unie a byly dodány na daňové území České republiky pro 
dopravní účely za kalendářní rok, jako na pohonné hmoty neobsahující žádné biopalivo. 

(10) Celní úřad uloží dodavateli pohonných hmot, který nesplní povinnost stanovenou v 
odstavci 1, pokutu z nedodaného objemu biopaliv. Výše pokuty z nedodaného objemu 
biopaliv se stanoví jako součin množství nedodaného biopaliva podle odstavce 1 v litrech a 
částky 40 Kč. Pokuta z nedodaného objemu biopaliv je splatná do 30 dnů od doručení 
rozhodnutí o uložení pokuty z nedodaného objemu biopaliv. Pokuta z nedodaného objemu 
biopaliv se spravuje podle daňového řádu a je příjmem státního rozpočtu. 

(10) Dodavateli pohonných hmot, který nesplní povinnost stanovenou v odstavci 1, 
vzniká povinnost uhradit pokutu z nedodaného objemu biopaliv. Pokuta se vypočte jako 
součin množství nedodaného biopaliva podle odstavce 1 nebo 9 v litrech a částky 40 Kč. 
O povinnosti uhradit pokutu rozhodne celní úřad platebním výměrem a současně 
ji zaeviduje. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení tohoto platebního výměru. 
Pokuta se spravuje podle daňového řádu a je příjmem státního rozpočtu. 

(11) Dodavatel pohonných hmot je povinen uvést v dokladu vydaném podle zákona o 
spotřebních daních17) druh a obsah biopaliva v pohonné hmotě s přesností na jedno desetinné 
místo procenta objemových. 

§ 19a 

Povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku 
(1) Dodavatel pohonných hmot je povinen zajistit, aby v pohonných hmotách, které 

uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní 
účely v příslušném období nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném 
členském státě Evropské unie a jsou dodávány na daňové území České republiky pro 
dopravní účely v příslušném období, bylo obsaženo minimální množství biopaliva  
a) ve výši 2,9 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných 

do motorových benzinů, 
b) ve výši 4,2 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných 

do motorové nafty. 
(2) Pro účely splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu 

kalendářního roku je příslušným obdobím  
a) leden až březen, 
b) leden až červen, 
c) leden až září. 

(3) Pro účely splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu 
kalendářního roku jsou zohledňována pouze biopaliva, která splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem, byla na daňovém území České 
republiky spotřebována a nebyla pro účely splnění povinnosti zajistit minimální 
množství biopaliv v průběhu kalendářního roku dosud zohledněna. 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. 

(4) Povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku 
se nevztahuje na státní hmotné rezervy16) uváděné při jejich obměně do volného 
daňového oběhu na daňovém území České republiky. 
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§ 19b 

Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu 
kalendářního roku 

(1) Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu 
kalendářního roku je dodavatel pohonných hmot povinen podat celnímu úřadu do 30 
dnů po skončení příslušného období. 

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává elektronicky ve formátu a struktuře 
zveřejněné Generálním ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách. 

(3) V oznámení podle odstavce 1 je dodavatel pohonných hmot povinen uvést údaje 
týkající se plnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu 
kalendářního roku. 

(4) Nepodá-li dodavatel pohonných hmot oznámení podle odstavce 1, hledí se na 
pohonné hmoty, které uvedl do volného daňového oběhu na daňovém území České 
republiky pro dopravní účely za příslušné období nebo které byly uvedeny do volného 
daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a byly dodány na daňové území 
České republiky pro dopravní účely za příslušné období, jako na pohonné hmoty 
neobsahující žádné biopalivo; to neplatí pro pohonné hmoty uvedené nebo dodané 
v příslušném období, za které bylo podáno oznámení podle odstavce 1. 

§ 19c 

Jistota 
(1) Nesplní-li dodavatel pohonných hmot za příslušné období povinnost zajistit 

minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku, je povinen poskytnout za 
toto období jistotu na zvláštní účet celního úřadu. 

(2) Jistota se vypočte jako součin množství nedodaného biopaliva podle § 19a odst. 1 
nebo § 19b odst. 4 v litrech a částky 40 Kč. 

(3) Jistota je splatná do 30 dnů po skončení příslušného období, za které dodavatel 
pohonných hmot povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu 
kalendářního roku nesplnil. 

(4) Jistota se spravuje podle daňového řádu.  
(5) Třicátým dnem po skončení příslušného období jistota za jiné příslušné období v 

daném kalendářním roce zaniká. 
(6) Zánik jistoty nemá vliv na vymahatelnost nedoplatku z ní vzešlého v rozsahu, 

ve kterém existuje nedoplatek z jistoty za následující příslušné období; v tomto rozsahu 
zůstávají zachovány účinky provedených exekučních úkonů. Úhrada nedoplatku 
ze zaniklé jistoty se započítává na úhradu nedoplatku z jistoty za následující příslušné 
období. 

§ 19d 

Vrácení jistoty v případě splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv 
za kalendářní rok 

V případě, že dodavatel pohonných hmot splní povinnost zajistit minimální 
množství biopaliv za kalendářní rok, stává se složená jistota přeplatkem. Je-li takto 
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vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej celní úřad dodavateli pohonných 
hmot bez žádosti do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání hlášení. 

§ 19e 

Použití jistoty v případě nesplnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv 
za kalendářní rok 

Nesplní-li dodavatel pohonných hmot povinnost zajistit minimální množství biopaliv 
za kalendářní rok, převede se složená jistota na úhradu splatné pokuty z nedodaného 
objemu biopaliv. 

§ 20 

Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 
(1) Dodavatel pohonných hmot je povinen postupně snižovat emise skleníkových plynů 

na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě v úplném životním cyklu pohonné hmoty 
tak, aby 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, o 4 % do 31. prosince 2017 a o 6 % do 31. prosince 2020. Do povinného 
snížení se nezapočítávají státní hmotné rezervy uváděné při jejich obměně do volného 
daňového oběhu na daňovém území České republiky. 

(2) Dodavatel pohonných hmot může povinnost podle odstavce 1 splnit i 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. 

(2) (3) Emisemi skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě 
se rozumí celkový objem emisí skleníkových plynů vyjádřený v ekvivalentu CO2 
vyprodukovaných v úplném životním cyklu pohonné hmoty, dělený celkovým energetickým 
obsahem pohonné hmoty vyjádřeným hodnotou spodní výhřevnosti. Za emise skleníkových 
plynů vzniklé během úplného životního cyklu pohonné hmoty se považují celkové čisté 
hodnoty emisí CO2, CH4 a N2O, které jsou přičitatelné této pohonné hmotě, a to včetně 
přimíšených složek, za období zahrnující všechny etapy procesu výroby a spotřeby pohonné 
hmoty 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. 

(3) (4) Dodavatel pohonných hmot je povinen podávat každoročně do 15. března 
ministerstvu a celnímu úřadu zprávu o emisích skleníkových plynů z jím dodaných 
pohonných hmot za uplynulý kalendářní rok (dále jen „zpráva o emisích“). Povinnost podávat 
zprávu o emisích skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot vzniká poprvé 
za kalendářní rok 2013. Obsahové náležitosti zprávy o emisích jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem. 

(4) (5) Dodavatel pohonných hmot je povinen zajistit ověření informací uvedených 
ve zprávě o emisích autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. g) a kopii protokolu 
o ověření přiložit ke zprávě o emisích. Nepředloží- li tuto zprávu včetně ověření ani 
v náhradním termínu stanoveném celním úřadem, má se za to, že povinnost uvedenou 
v odstavci 1 nesplnil. 
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(5) (6) Bude-li mezi dodavateli pohonných hmot uzavřena smlouva o sdružení18) 

za účelem splnění povinnosti uvedené v odstavci 1, bude splnění této povinnosti posuzováno 
jako vážený průměr hodnot povinného snížení emisí skleníkových plynů připadajících na 
jednotlivé povinné osoby ve sdružení. Povinnost podávání zprávy o emisích, včetně jejího 
ověření podle odstavce 4 5, se vztahuje na jednotlivé dodavatele pohonných hmot ve sdružení 
zvlášť; spolu se zprávou o emisích za kalendářní rok 2014, 2017 a 2020 předloží dodavatelé 
pohonných hmot také kopii smlouvy o sdružení. Nebude-li kopie smlouvy o sdružení 
předložena současně se zprávou o emisích nebo pokud nebude v rámci sdružení dosaženo 
celkového požadovaného snížení emisí, nebude na obsah smlouvy brán zřetel. 

(6) (7) Energie obsažená v biopalivech se pro účely splnění povinností uvedených 
v odstavci 1 zohlední pouze za předpokladu, že tato biopaliva splňují kritéria udržitelnosti 
stanovená prováděcím právním předpisem a že byla na daňovém území České republiky 
spotřebována a nebyla pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 dosud 
zohledněna. Splnění těchto kritérií kritérií udržitelnosti se prokazuje způsobem uvedeným 
v § 21. 

(7) (8) Vláda nařízením stanoví základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro 
fosilní pohonné hmoty a obsahové náležitosti zprávy o emisích. 

§ 21 

Kritéria udržitelnosti biopaliv 
(1) Biopalivo určené k plnění povinností uvedených v § 19 odst. 1, § 19a odst. 1 a § 20 

odst. 1 musí splňovat kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem. Splnění 
kritérií udržitelnosti se dokládá prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným 
výrobcem, dovozcem do České republiky (dále jen „dovozce“) či prodejcem biopaliva. 
V případě dovozu nebo prodeje motorového benzinu a motorové nafty s přídavkem biopaliva 
v režimu podmíněného osvobození od daně nebo ve volném daňovém oběhu z jiného 
členského státu, vydává prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti dovozce či prodejce 
motorového benzinu a motorové nafty s přídavkem biopaliva. Toto prohlášení je výrobce, 
dovozce či prodejce biopaliva, a dovozce či prodejce motorového benzinu a motorové nafty 
s přídavkem biopaliva oprávněn vydat pouze v případě, že 
a) je držitelem platného certifikátu uděleného autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 

písm. g) nebo certifikátu či jiného obdobného oprávnění vydaného v souladu s právními 
předpisy členského státu Evropské unie, 

b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, že 
při výrobě biopaliva byly použity suroviny splňující kritéria udržitelnosti stanovená 
prováděcím právním předpisem. 
(2) U kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv podle odstavce 1 

je splnění kritérií udržitelnosti dokládáno dílčím prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti 
vydaným výrobcem, dovozcem nebo prodejcem těchto produktů. Toto prohlášení je výrobce, 
dovozce a prodejce oprávněn vydat pouze v případě, že 
a) je držitelem dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. a), 
b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, že 

při výrobě jeho produktu byla použita biomasa splňující kritéria udržitelnosti stanovená 
prováděcím právním předpisem. 
(3) U biomasy určené k výrobě biopaliv podle odstavce 1 je splnění kritérií udržitelnosti 

dokládáno dílčím prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným prodejcem nebo 
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dovozcem biomasy. Toto prohlášení je prodejce a dovozce biomasy oprávněn vydat pouze 
v případě, že 
a) je držitelem dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. a), 
b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, 

že při pěstování biomasy byla splněna kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím 
právním předpisem; k doložení této skutečnosti musí mít prodejce nebo dovozce 
biomasy, který je první osobou vykupující biomasu přímo od pěstitele, pěstitelem 
biomasy vystavené samostatné prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti. 
(4) V případě, že prodejce biomasy je zároveň jejím pěstitelem a prodává výhradně 

biomasu jím vypěstovanou, lze splnění kritérií udržitelnosti dokládat samostatným 
prohlášením pěstitele o splnění kritérií udržitelnosti. 

(5) Autorizovaná osoba podle § 32 odst. 1 písm. g) vydá certifikát podle odstavců 1, 2 
nebo 3 osobě, která prokáže, že plní kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním 
předpisem a která má zaveden systém kvality podle prováděcího právního předpisu 
umožňující věrohodným způsobem v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním 
předpisem plnění kritérií udržitelnosti sledovat a prokazovat. Certifikát se vydává na dobu 12 
měsíců. Certifikát musí obsahovat seznam zemí, z nichž může osoba, které byl vydán, 
odebírat biomasu, a další náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem. Pokud osoba, 
které byl vydán certifikát, odebere biomasu ze země na seznamu neuvedené, považuje se tato 
biomasa za biomasu nesplňující kritéria udržitelnosti. Seznam zemí v certifikátu je totožný 
se seznamem zemí uvedeným v rozhodnutí o autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. g). 
Ministerstvo vede seznam subjektů, kterým byl autorizovanou osobou udělen certifikát podle 
odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. a) a zpřístupňuje jej způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

(6) Osoba vydávající prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavců 1, 2 nebo 3 musí k 
prokázání původu biomasy využít systém hmotnostní bilance, který splňuje požadavky 
stanovené prováděcím právním předpisem. 

(7) Osoba vydávající prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavců 1, 2 nebo 3 
je povinna v tomto prohlášení uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje. Za nesprávnost v nich 
obsaženého údaje nenese tato osoba odpovědnost v případě, že vycházela z dílčího prohlášení 
o shodě s kritérii udržitelnosti nebo ze samostatného prohlášení pěstitele biomasy o splnění 
kritérií udržitelnosti, které jí bylo předáno spolu s dodávkou biopaliva nebo suroviny a které 
tuto nesprávnost obsahovalo, pokud zároveň prokáže, že nesprávnost údaje nebylo možno 
zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat. 

(8) Přesnost, úplnost a pravdivost údajů uváděných v prohlášeních podle odstavců 1 a 2 
kontroluje inspekce; v případě zjištění nesplnění kritérií udržitelnosti informuje místně 
příslušný celní úřad celní úřad místně příslušný dovozci. Ministerstvo zemědělství 
kontroluje přesnost, úplnost a pravdivost údajů uváděných v prohlášeních podle odstavců 3 a 
4. Je-li zjištěna nesprávnost údajů, informuje o tom Ministerstvo zemědělství bezodkladně 
inspekci a v řízení o uložení pokuty poskytuje na vyžádání nezbytnou součinnost. 

(9) Pěstitel biomasy je povinen v samostatném prohlášení podle odstavce 3 písm. b) 
uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje. Za účelem prokázání splnění kritérií udržitelnosti vede 
pěstitel biomasy evidenci o množství prodané biomasy, které odpovídá jím vystaveným 
samostatným prohlášením podle odstavce 3 písm. b), a uchovává příslušnou dokumentaci 
uvedenou v prováděcím právním předpisu po dobu minimálně 5 let. Tuto dokumentaci 
pěstitel biomasy poskytuje na vyžádání osobě autorizované podle § 32 odst. 1 písm. g) 
a inspekci. 
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(10) Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a), odstavci 2 písm. a) a odstavci 3 
písm. a) kontroluje celní úřad. 

(11) Osoba, která není držitelem certifikátu uděleného autorizovanou osobou podle § 32 
odst. 1 písm. g), avšak má certifikát nebo jiné obdobné oprávnění vydané podle právních 
předpisů členského státu Evropské unie, může vydávat prohlášení nebo dílčí prohlášení podle 
odstavců 1, 2 nebo 3 pouze za předpokladu, že je zaregistrována u ministerstva. Ministerstvo 
provede zápis do registru bez zbytečného odkladu poté, co mu byly doručeny příslušné 
doklady vydané v souladu s právními předpisy členského státu Evropské unie. 

(12) Prokázání splnění kritérií udržitelnosti podle odstavců 1 až 4 může být nahrazeno 
dokladem vystaveným v souladu s rozhodnutím Evropské komise vydaným na základě čl. 18 
odst. 4 směrnice 2009/28/ES nebo na základě čl. 7c odst. 4 směrnice 2009/30/ES. 

(13) Vláda nařízením stanoví kritéria udržitelnosti biopaliv, náležitosti certifikátů podle 
odstavců 1, 2 a 3, náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti 
podle odstavců 1 až 3 a náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy podle odstavce 
3 písm. b), požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance zabezpečující plnění 
kritérií udržitelnosti a náležitosti dokumentace pěstitele biomasy podle odstavce 9. 

§ 25 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 16 odst. 1 uvede na trh paliva nesplňující požadavky na kvalitu paliv 
stanovené prováděcím právním předpisem nebo neohlásí ministerstvu ve stanovené lhůtě 
údaje stanovené prováděcím právním předpisem, 

b) v rozporu s § 16 odst. 2 uvede na trh spalovací stacionární zdroj o jmenovitém tepelném 
příkonu 300 kW a nižším sloužící jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního 
vytápění, který nesplňuje emisní požadavky stanovené v příloze č. 10 k tomuto zákonu, 
nebo neprokáže splnění této povinnosti certifikátem podle jiného právního předpisu, 

c) v rozporu s § 16 odst. 3 poskytne k dispozici jiné osobě anebo doveze výrobek používaný 
při činnostech uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu, který 
obsahuje více než 3 % hmotnostní těkavých organických látek, a nezajistí jeho označení 
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, 

d) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné 
materiály neznečištěné chemickými látkami, 

e) v rozporu s § 16 odst. 6 tepelně zpracuje odpad ve stacionárním zdroji, ve kterém tepelné 
zpracování odpadu není povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d), nebo tepelně zpracuje 
odpad bez dohledu osoby autorizované podle § 32 odst. 1 písm. c), 

f) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární 
zdroj o jmenovitém tepelném příkonu větším než 300 kW nebo technologie související s 
provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň 
znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými 
tímto zákonem nebo jeho prováděcími právními předpisy nebo výrobcem podle § 17 odst. 
1 písm. a), 

g) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární 
zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším nebo technologie související 
s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň 
znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými 
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tímto zákonem nebo jeho prováděcími právními předpisy nebo výrobcem podle § 17 odst. 
1 písm. a), 

h) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje emisní limity, emisní stropy nebo 
technické podmínky provozu podle § 17 odst. 1 písm. b), 

i) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje 
ve stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu větším než 300 kW paliva, která 
nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem, paliva 
neurčená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva neuvedená v povolení provozu, 

j) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje 
ve stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším paliva, která 
nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem, nebo 
paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje, 

k) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu 
nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1 
písm. d), 

l) jako provozovatel stacionárního zdroje neumožní osobám pověřeným ministerstvem nebo 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo inspekci přístup ke stacionárnímu 
zdroji, používaným palivům, surovinám nebo technologii související s provozem nebo 
zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, za účelem 
zjištění úrovně znečišťování podle § 17 odst. 1 písm. e), 

m) jako provozovatel stacionárního zdroje neprovede ve stanovené lhůtě kompenzační 
opatření podle § 17 odst. 1 písm. f), 

n) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. g) provozuje 
spalovací stacionární zdroj nesplňující požadavky podle přílohy č. 11 k tomuto zákonu, 
nebo 

o) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. h) neprovede 
jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu 
technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží 
na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této 
kontroly. 
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem 

stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, se kromě deliktů uvedených 
v odstavci 1 dopustí správního deliktu tím, že 
a) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. a) provozuje stacionární zdroj bez povolení provozu nebo 

v rozporu s ním, 
b) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. b) nezjistí úroveň znečišťování u znečišťujících látek, 

u kterých tak stanoví tento zákon, prováděcí právní předpis nebo povolení provozu, 
c) nevede nebo neuchovává po stanovenou dobu provozní evidenci nebo neohlásí údaje 

souhrnné provozní evidence podle § 17 odst. 3 písm. c), 
d) neodvádí znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší podle § 17 odst. 3 

písm. d), 
e) bezodkladně neodstraňuje v provozu stacionárního zdroje nebezpečné stavy ohrožující 

kvalitu ovzduší podle § 17 odst. 3 písm. e), 
f) nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1 

písm. d), 
g) nepodá do 24 hodin zprávu inspekci a krajskému úřadu o výskytu stavu ohrožujícího 

přípustnou úroveň znečištění podle § 17 odst. 3 písm. f), 
h) neomezí provoz nebo neodstaví bezodkladně stacionární zdroj v případě jeho odchylky 

od normálního provozu zdroje v důsledku technické závady podle § 17 odst. 3 písm. g), 
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i) nepředloží inspekci protokol o jednorázovém měření emisí do 90 dnů ode dne jeho 
provedení podle § 17 odst. 3 písm. h), 

j) průběžně nezaznamenává, nevyhodnocuje nebo neuchovává po stanovenou dobu 
výsledky jednorázového nebo kontinuálního měření emisí v rozsahu a formě stanovené 
prováděcím právním předpisem podle § 17 odst. 3 písm. i), 

k) nezajistí nebo řádně neprovozuje technické prostředky pro kontinuální měření emisí 
podle § 17 odst. 3 písm. j), nebo 

l) nepodá poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí ve stanovené lhůtě podle § 15 odst. 8. 
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem 

stacionárního zdroje, v němž je tepelně zpracováván odpad, se kromě deliktů uvedených 
v odstavcích 1 a 2 dopustí správního deliktu tím, že 
a) neprovede odběr vzorků přebíraného nebezpečného odpadu podle § 17 odst. 6 písm. a) 

nebo odebrané vzorky neuchová po stanovenou dobu, 
b) nezastaví bezodkladně tepelné zpracování odpadu při překročení specifických emisních 

limitů nebo opětovně zahájí provoz před uplynutím lhůty podle § 17 odst. 6 písm. b), 
nebo 

c) neoznámí překročení specifických emisních limitů bezodkladně inspekci podle § 17 odst. 
6 písm. c). 
(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 17 odst. 5 spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém 
tepelném příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo 
proplástky,  

b) provádí činnost, pro kterou je vyžadována autorizace podle § 32 odst. 1, bez platné 
autorizace, 

c) jako pověřená osoba podle § 35 odst. 1 nepředá informace podle § 35 odst. 3, nebo 
d) jako provozovatel spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém elektrickém výkonu 

300 MW a vyšším, pro který bylo vydáno první povolení provozu v období od 25. června 
2009 do nabytí účinnosti tohoto zákona, nesplní povinnost podle § 41 odst. 10. 
(5) Autorizovaná osoba podle § 32 se dopustí správního deliktu tím, že 

a) provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst. 1, nebo 
b) provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst. 2 nebo § 34 odst. 3. 

(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 
a) v rozporu s § 18 odst. 1 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě barvu, lak nebo 

výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel uvedené v prováděcím právním předpisu 
a nezajistí, aby obsah organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin, 
nepřesahoval limitní hodnoty pro obsah těchto látek ve výrobku stanovené prováděcím 
právním předpisem, 

b) nevede evidenci o množství nebo druhu prodaných výrobků nebo o osobách, kterým byl 
tento výrobek prodán, nebo neuchovává tuto evidenci po stanovenou dobu podle § 18 
odst. 2, 

c) v rozporu s § 18 odst. 3 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě barvu, lak nebo 
výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel uvedené v prováděcím právním předpisu 
a nezajistí označení tohoto výrobku způsobem stanoveným v prováděcím právním 
předpisu, 
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d) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 5 nevede odděleně evidenci o 
 množství přijatého a vyrobeného benzinu, motorové nafty a jednotlivých druhů biopaliv 
a směsných paliv a evidenci vyskladněných jednotlivých pohonných hmot, 

e) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 8 dováží pohonné hmoty a uvádí 
je do volného daňového oběhu pro dopravní účely na daňovém území České republiky 
nebo dodává na daňové území České republiky pro dopravní účely pohonné hmoty 
uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a nesdělí 
včas celnímu úřadu místně příslušnému podle místa přijetí pohonných hmot místo, datum 
a čas přijetí a stočení pohonných hmot, 

f) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 11 neuvede v dokladu vydaném 
podle zákona o spotřebních daních druh a obsah biopaliva v pohonné hmotě s přesností 
na jedno desetinné místo, 

g) jako dodavatel pohonných hmot nedosáhne požadovaného snížení emisí podle § 20 
odst. 1, 

h) jako dodavatel pohonných hmot nepodá zprávu o emisích podle § 20 odst. 3 4 nebo 
nepřiloží k této zprávě protokol o jejím ověření ani v náhradním termínu podle § 20 
odst. 4, 5, nebo 

i) jako výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliva nebo kapalných nebo plynných produktů 
k výrobě biopaliv nebo jako prodejce nebo dovozce biomasy vydá prohlášení nebo dílčí 
prohlášení v rozporu s § 21 odst. 7 nebo 11 nebo jako pěstitel biomasy vydá samostatné 
prohlášení v rozporu s § 21 odst. 9. 
(7) Za správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se uloží pokuta do 

a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), e), f), h), i) nebo m), 
podle odstavce 2 písm. a), e) nebo h), podle odstavce 3 písm. b) nebo podle odstavce 6 
písm. g), 

b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. l), podle odstavce 2 písm. b) 
nebo d), podle odstavce 4 písm. b), podle odstavce 5 písm. a) nebo podle odstavce 6 
písm. a) a i), 

c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. c), f), g), 
i), j), k) nebo l), podle odstavce 3 písm. a) nebo c), podle odstavce 4 písm. c) nebo d), 
podle odstavce 5 písm. b) nebo podle odstavce 6 písm. b), c), d), e) nebo f), 

d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), g), j), n) a o), podle odstavce 
4 písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. h), 

e) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k). 

§ 32 
(1) Jen autorizovaná osoba může vykonávat činnosti spočívající v 

a) jednorázovém měření emisí, 
b) měření úrovně znečištění, 
c) dohledu nad tepelným zpracováním odpadu, 
d) zpracování odborného posudku, 
e) zpracování rozptylové studie, 
f) ověřování množství emisí skleníkových plynů podle jiného právního předpisu23), nebo 
g) ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst. 4 5 a certifikaci systému kvality podle 

prováděcího právního předpisu u osob podle § 21 odst. 1 až 3. 
(2) Autorizaci vydává ministerstvo fyzickým a právnickým osobám na základě jejich 

žádosti při splnění požadavků stanovených zákonem. Rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 
1 písm. g) vydá ministerstvo po dohodě s Ministerstvem zemědělství. Lhůta pro vydání 
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rozhodnutí o autorizaci je 60 dní od podání žádosti. Autorizace vzniká též marným uplynutím 
lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Osoba 
oprávněná k uznání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace 
se považuje za autorizovanou osobu, pokud prokáže, že splňuje kvalifikační požadavky 
stanovené jiným členským státem Evropské unie k výkonu činností podle odstavce 1. 

(3) Žádost o autorizaci pro jednorázové měření emisí a měření úrovně znečištění 
obsahuje 
a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační číslo osoby, bylo-li 

přiděleno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu u osob, které jsou státními 
občany České republiky, nebo adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu, 
popřípadě místa podnikání u osob, které nejsou státními občany České republiky; u 
právnických osob obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, popřípadě organizační 
složky na území České republiky, a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

b) uvedení rozsahu znečišťujících látek, které žadatel hodlá měřit, s uvedením, zda jde 
o jednorázové měření emisí nebo měření úrovně znečištění, 

c) seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru 
a budou se podílet na měření podle písmene b), a doklady, které prokazují jejich odborné 
znalosti, 

d) seznam přístrojového vybavení určeného k jednorázovému měření emisí včetně seznamu 
výrobních čísel přístrojů, jejich typů, roku výroby, výrobce, doklad o právním vztahu 
k přístrojům a o kalibraci těchto přístrojů a seznam chemikálií, které budou k měření 
použity včetně kalibračních plynů, 

e) seznam metod, postupů odběrů a úprav vzorků pro účely měření, včetně konečných 
analytických metod a postupů, které budou použity, včetně osvědčení o akreditaci vydané 
akreditující osobou pověřenou podle jiného právního předpisu12) u těch metod a postupů, 
u kterých to stanoví prováděcí právní předpis, 

f) uvedení postupů pro zpracování výsledků měření a vzor výsledků měření (protokol 
o měření), 

g) závazný postup pro měření pro rozsah měření podle písmene b), 
h) h) doklady o úspěšném absolvování mezilaboratorního porovnání zkoušek a zajištění 

metrologické návaznosti měřidel a činností podle písmen e) a f), 
i) doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou úplné 

vysokoškolské vzdělání příslušného technického směru a jeden rok odborné praxe anebo 
úplné střední vzdělání příslušného technického směru a 3 roky odborné praxe. 
(4) Žádost o autorizaci pro dohled nad provozem spalovny odpadu nebo stacionárním 

zdrojem, ve kterém je spoluspalován odpad, obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) 
a k této žádosti žadatel připojí 
a) doklad o právním vztahu žadatele k provozovanému stacionárnímu zdroji uvedenému 

v žádosti, 
b) přesný a podrobný technický popis stacionárního zdroje včetně využívané technologie 

řešení ochrany ovzduší, 
c) úplnou specifikaci druhů a kategorií odpadu podle jiného právního předpisu13), jejichž 

spalování je u stacionárního zdroje povoleno, doloženou příslušnými rozhodnutími 
krajského úřadu, 

d) údaje o autorizacích a oprávněních k činnostem podle živnostenského zákona vydaných 
osobám, které budou tyto činnosti u stacionárního zdroje vykonávat, 

e) aktuální měřicí protokoly o jednorázovém měření emisí, pokud je stacionární zdroj již 
provozován, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9U3CPRGH)



- 33 - 

f) přesný a podrobný popis technického vybavení k měření emisí, záznamu a vyhodnocení 
emisí a technickoprovozních parametrů, 

g) doklad o zajištění evidence a řádného nakládání s odpady z provozu stacionárního zdroje, 
h) doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou úplné 

vysokoškolské vzdělání příslušného technického směru a 1 rok odborné praxe, anebo 
úplné střední vzdělání příslušného technického směru a 3 roky odborné praxe. 
(5) Žádost o autorizaci pro zpracování odborného posudku a zpracování rozptylové studie 

obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a k této žádosti žadatel připojí 
a) vzorový odborný posudek nebo rozptylovou studii, 
b) doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou úplné 

vysokoškolské vzdělání příslušného technického směru a 1 rok odborné praxe, anebo 
úplné střední vzdělání příslušného technického směru a 3 roky odborné praxe, 

c) u odborných posudků uvedení zdrojů, pro které žadatel hodlá odborné posudky 
zpracovávat, a to v rozsahu zdrojů podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu. 
(6) V případě, že pro zpracování rozptylové studie nebude používána referenční metoda 

stanovená prováděcím právním předpisem, posoudí ministerstvo, zda je používaná metoda 
pro zpracování rozptylové studie srovnatelná s referenčními metodami. 

(7) Žádost o autorizaci pro ověřování množství emisí skleníkových plynů podle jiného 
právního předpisu23) obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a k této žádosti žadatel 
připojí 
a) seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a 

budou pro žadatele ověřování provádět, 
b) osvědčení o akreditaci pro ověřování množství emisí skleníkových plynů vydané 

vnitrostátním akreditačním orgánem pověřeným podle zvláštního právního předpisu24), 
c) uvedení kategorie nebo více kategorií zařízení podle jiného právního předpisu23), pro něž 

žadatel hodlá ověřování množství emisí skleníkových plynů provádět, 
d) doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou úplné 

vysokoškolské vzdělání příslušného technického směru a 1 rok odborné praxe, anebo 
úplné střední vzdělání příslušného technického směru a 3 roky odborné praxe. 
(8) Žádost o autorizaci pro ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst. 4 5 a k certifikaci 

systému kvality podle prováděcího právního předpisu u osob podle § 21 odst. 1 až 3 obsahuje 
údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a k této žádosti žadatel připojí 
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 středoškolské vzdělání a nejméně 5 let praxe v příslušném 
oboru nebo vysokoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe v příslušném oboru, 

b) osvědčení o akreditaci pro ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst. 4 5 a pro 
certifikaci systému kvality u osob podle § 21 odst. 1 až 3 vydané akreditující osobou 
pověřenou podle zvláštního právního předpisu24), 

c) popis pracovních postupů, metod a zásad, které zajistí náležitou kontrolu plnění 
požadavků tohoto zákona a prováděcího právního předpisu ze strany certifikovaných 
osob podle § 21 odst. 1 až 3, 

d) seznam zemí, ve kterých je žadatel schopen věrohodným způsobem provádět ověřování 
plnění požadavků na kritéria udržitelnosti podle tohoto zákona a prováděcího právního 
předpisu, 

e) popis pracovních postupů, metod a zásad pro ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst. 
3 4. 
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(9) Ministerstvo vyhláškou stanoví seznam metod a postupů, u kterých je požadováno 
osvědčení o akreditaci. 

§ 34 

Povinnosti autorizovaných osob 
(1) Autorizovaná osoba nesmí provádět jednorázové měření emisí nebo ověřování 

množství emisí skleníkových plynů, pokud 
a) se jedná o stacionární zdroj, na jehož výrobě se podílí nebo který sama provozuje nebo 

který provozuje osoba jí přímo nebo nepřímo ovládaná nebo ji přímo nebo nepřímo 
ovládající, 

b) se jedná o stacionární zdroj provozovaný právnickou osobou, v níž je autorizovaná osoba 
společníkem, členem, statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo dozorčího 
orgánu, tichým společníkem, popřípadě má v této právnické osobě postavení, jež 
by mohlo ovlivnit její nezávislost, nebo je-li osobou blízkou osobě, která 
je provozovatelem stacionárního zdroje, jejím společníkem, členem, statutárním 
orgánem, členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu, tichým společníkem, 
popřípadě má v této právnické osobě postavení, jež by mohlo ovlivnit její nezávislost, 

c) se jedná o stacionární zdroj, u jehož provozovatele je insolvenčním správcem, 
likvidátorem, nuceným správcem nebo správcem majetku, nebo 

d) se jedná o osobu podílející se na obchodování s povolenkami nebo tyto obchody 
zprostředkovávající. 
(2) Autorizovaná osoba je povinna 

a) vypracovat protokol o měření podle § 6 odst. 4 nebo 5 do 60 dnů od provedení měření 
a předat jej objednateli v elektronické podobě, 

b) podrobit se kontrole výkonu činnosti, kterou provádí inspekce nebo ministerstvo, 
zejména poskytnout na vyžádání protokoly, odborné posudky a rozptylové studie 
v elektronické podobě, 

c) předávat výsledky posuzování úrovně znečištění do informačního systému kvality 
ovzduší podle § 7 odst. 1, 

d) vypracovat protokol o ověření podle § 20 odst. 4 5 a předat jej objednateli. 
(3) Autorizovaná osoba podle § 32 odst. 1 písm. g) je dále povinna 

a) nejméně jednou ročně zkontrolovat, zda osoby, kterým vydala certifikát, nadále splňují 
požadavky pro jeho udělení, 

b) v rámci kontroly podle písmene a) prováděné u prodejce nebo dovozce biomasy ověřit 
plnění kritérií udržitelnosti stanovených prováděcím právním předpisem u nejméně 3 % 
pěstitelů biomasy, od nichž kontrolovaný prodejce nebo dovozce v uplynulém roce 
biomasu odebral, 

c) v rámci kontroly podle písmene a) prováděné u výrobce nebo dovozce kapalných nebo 
plynných produktů určených k výrobě biopaliv a výrobce nebo dovozce biopaliv, který 
odebíral biomasu přímo od pěstitele, ověřit plnění kritérií udržitelnosti stanovených 
prováděcím právním předpisem u nejméně 3 % pěstitelů biomasy, od nichž biomasu 
přímo odebral, 

d) po provedení kontroly podle písmene a) vypracovat zprávu se závěry kontroly a tuto 
zprávu uchovávat nejméně po dobu 5 let, 

e) v případě zjištění nedostatků v dodržování kritérií udržitelnosti při kontrole podle 
písmene a) neprodleně zaslat kopii zprávy podle písmene d) inspekci, 
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f) vydávat certifikáty pouze osobám, u nichž nebyly v předchozím roce při kontrole podle 
písmene a) zjištěny žádné závažné nedostatky, zejména neschopnost plnit požadavky 
podle § 21 odst. 5, dovoz biomasy ze zemí, které nejsou uvedeny na seznamu 
v certifikátu, porušení povinnosti uvedené v § 21 odst. 6 nebo závažné porušení 
povinnosti uvedené v § 21 odst. 7, 

g) zasílat kopie veškerých jí vydaných certifikátů ministerstvu, 
h) zasílat ministerstvu každoročně vždy k 28. únoru souhrnnou zprávu o jí provedených 

kontrolách v uplynulém kalendářním roce. 
(4) Autorizovaná osoba je povinna oznámit ministerstvu do 30 dnů ode dne, kdy 

ke změně došlo, změnu údajů uvedených v žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci. 
(5) Ministerstvo vyhláškou stanoví obsahové náležitosti protokolu o jednorázovém 

měření emisí, měření úrovně znečištění a obsahové náležitosti odborného posudku 
a rozptylové studie. 
12) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
13) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
15) Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení 
a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot). 
16) Zákon 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. 
17) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 
18) § 829 a násl. občanského zákoníku. 
23) Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
24) § 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění zákona č. 490/2009 Sb. 
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	(10) Zjistí-li se na daňovém území České republiky, že během dopravy vybraných výrobků podle odstavce 7 došlo k jejich nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, správce daně poskytne příslušnému daňovému orgánu členského státu, ve kterém má být doprav...

	§ 45
	Předmět daně z minerálních olejů
	(1) Předmětem daně jsou tyto minerální oleje:
	1. pro stacionární motory,
	2.  v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo
	3.  pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích
	uvedené pod kódy nomenklatury 2711 12 11 až 2711 19.

	(2) Předmětem daně jsou také
	(3) Předmětem daně jsou také minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury
	(4) U minerálních olejů podle odstavce 3 vznikne při uvedení do volného daňového oběhu povinnost daň přiznat a zaplatit pouze tehdy, jsou-li určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí u...
	(5) Předmětem daně jsou také všechny výrobky, které nejsou uvedeny v odstavcích 1 až 3, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů. Toto se nevztahuje na výrobky, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších...
	(6) Předmětem daně jsou také všechny výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2701 až 2715 s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a předmětem daně z pevných paliv, a s výjimkou minerálních olejů podle ods...
	(7) Předmětem daně jsou také výrobky určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnidlo (aditiv) do minerálních olejů určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů s výjimkou výrobků, které absor...
	(8) Subjekt, který nakupuje zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. e), f) nebo g) je povinen nejpozději před jejich uvedením do volného daňového oběhu prodávajícímu písemně oznámit, pro jaký účel budou tyto plyny použity. Pokud tak neučiní,...
	(9) Zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písm. e), f) nebo g) nesmí být skladovány společně ve stejném zásobníku, pokud tento zásobník pro společné skladování není daňovým skladem. Jednotlivé zásobníky, ve kterých jsou zkapalněné ropné plyny po...
	(10) Technologickým oddělením zásobníků pro zkapalněné ropné plyny se rozumí taková úprava, kdy
	(11) Minerální oleje spotřebované v kogeneračních jednotkách, tj. v zařízeních, která decentralizovaně vyrábějí teplo a elektrickou energii současně, se považují za minerální oleje použité pro výrobu tepla.
	(12) Za výrobu minerálních olejů se nepovažuje

	§ 48
	Sazby daně z minerálních olejů
	(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:
	(2) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) se zdaňují stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.
	(3) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b), které obsahují benzin s obsahem olova do 0,013 g/l včetně, se zdaňují sazbou 12 840 Kč/1000 l.
	(4) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b), které obsahují benzin s obsahem olova nad 0,013 g/l, se zdaňují sazbou 13 710 Kč/1000 l.
	(5) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) se zdaňují sazbou S7 665S 8 415 Kč/1000 l.
	(5) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) se zdaňují Ssazbou 8 415 Kč/1000 lS stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.
	(6) Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e), které obsahují benzin s obsahem olova do 0,013 g/l včetně, se zdaňují sazbou 12 840 Kč/1000 l.
	(7) Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e), které obsahují benzin s obsahem olova nad 0,013 g/l, se zdaňují sazbou 13 710 Kč/1000 l.
	(8) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) se zdaňují stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.
	(9) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. g) se zdaňují stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.
	S(10) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 se zdaňují stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.
	(10) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 se zdaňují
	a) sazbou 1 180 Kč/1 000 l v případě rostlinných olejů uvedených pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů,
	b) sazbou 1 800 Kč/1 000 l v případě metylesterů mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů,
	c) v ostatních případech stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.

	(10) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 se zdaňují stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.
	(11) Výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 se zdaňují stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.
	(12) Výrobky používané jako přísada nebo plnidlo do minerálních olejů se zdaňují stejnou sazbou jako minerální olej, pro který jsou určeny. Pokud jsou tyto výrobky určeny jako přísada nebo plnidlo do dvou nebo více minerálních olejů, pro které je stan...
	(13) Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i), které obsahují benzin s obsahem olova do 0,013 g/l včetně, se zdaňují sazbou 12 840 Kč/1000 l.
	(14) Směsi benzinu uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i), které obsahují benzin s obsahem olova nad 0,013 g/l, se zdaňují sazbou 13 710 Kč/1000 l.
	(15) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) se zdaňují stejnou sazbou jako minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b).
	(16) Směsi těžkých plynových olejů s vodou uvedené v § 45 odst. 2 písm. k) se zdaňují stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.
	(17) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. l) se zdaňují sazbou 12 840 Kč/1000 l.
	(18) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. m) se zdaňují sazbou 10 950 Kč/1000 l.
	(19) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. n) se zdaňují sazbou 10 950 Kč/1000 l.

	§ 49
	Osvobození od daně z minerálních olejů
	(1) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 6 používané pro jiné účely, než je pohon motorů nebo výroba tepla. Od daně takto nejsou osvobozeny
	(2) Od daně jsou osvobozeny ostatní benziny, pokud jsou používány za účelem výroby výrobků, které nejsou předmětem daně. Při uplatnění nároku na osvobození od daně předloží nabyvatel prodávajícímu průkaz živnostenského oprávnění pro výrobu a dovoz che...
	(3) Mineralogickými postupy se pro účely tohoto zákona rozumí technologické procesy uvedené v klasifikaci NACE pod kódem C 23 „výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
	(4) Metalurgickými procesy se pro účely tohoto zákona rozumí tepelné zpracování rud a jejich koncentrátů jako výstupního produktu z této činnosti a výroba kovů uvedená v klasifikaci NACE pod kódem C 24 „výroba základních kovů“.
	(5) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 3 spotřebované v prostorách podniku na výrobu vybraných výrobků podle § 19 odst. 2 písm. a), ve kterém byly vyrobeny nebo zpracovány. Toto osvobození od daně se však nevztahuje na...
	(6) Od daně jsou osvobozeny letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 31 nebo 2710 11 70 nebo tryskové palivo uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 21 používané jako pohonná hmota pro leteckou dopravu, letecké práce...
	(7) Soukromým rekreačním létáním se pro účely tohoto zákona rozumí používání letadla jeho vlastníkem nebo právnickou nebo fyzickou osobou, která je oprávněna je používat na základě nájmu nebo jiným způsobem jinak než pro účely podnikání, zejména jinak...
	(8) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j, používané k výrobě tepla nebo jako pohonná hmota pro plavby po vodách na daňovém území České republiky, včetně plaveb z daňového území České republi...
	(9) Soukromým rekreačním plavidlem se pro účely tohoto zákona rozumí jakékoliv plavidlo, které používá jeho vlastník nebo právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněna je používat jinak než pro účely podnikání nebo pro potřeby orgánů veřejné správy.
	(10) Od daně jsou dále osvobozeny směsi minerálních olejů a lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovanéhoP35)P splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv uvedené v § 45 odst. 2 písm. m) používané jako testované pohonné hmoty pro vybraná motorová vo...
	(11) Od daně jsou dále osvobozeny minerální oleje maximálně do výše technicky zdůvodněných skutečných výrobních ztrát a ztrát při dopravě a skladování. Správce daně je oprávněn posoudit, zda ztráty vzniklé při výrobě minerálních olejů odpovídají chara...
	(12) Výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, včetně jejich skladování v podniku na výrobu vybraných výrobků, a způsob jejich výpočtu stanoví prováděcí právní předpis.
	S(13) Od daně jsou osvobozeny metylestery nebo etylestery mastných kyselin uvedené pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů.
	S(14) Od daně jsou osvobozeny rostlinné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů.
	S(15)S (13) Od daně je osvobozen zkapalněný bioplyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 19, který je předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. e) a splňuje kritéria udržitelnosti biopaliv.
	S(16)S (14) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje vyrobené z nepotravinářských částí biomasy nebo z biologického odpadu, které svým použitím odpovídají minerálním olejům uvedeným v § 45 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo směsím uvedeným v § 45 odst. 2 p...
	S(13) Od daně je osvobozen zkapalněný bioplyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 19, který je předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. e) a splňuje kritéria udržitelnosti biopaliv.
	S(14)S (13) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje vyrobené z nepotravinářských částí biomasy nebo z biologického odpadu, které svým použitím odpovídají minerálním olejům uvedeným v § 45 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo směsím uvedeným v § 45 odst. 2 p...

	§ 52a
	Povolení k přijímání a užívání minerálních olejů
	(1) Minerální oleje osvobozené od daně lze na základě pravomocného povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně rovněž prodat uživateli, který
	(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně novým, lze tyto minerální oleje přijímat, užívat nebo prodávat na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
	(3) Pro bezplatné předání odpadních olejů, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. d), se použije odstavec 1 obdobně.
	(4) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. m), které jsou osvobozeny podle § 49 odst. 10 nebo podle § 49 odst. S16S 14, nelze podle odstavce 1 prodat.
	(4) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. m), které jsou osvobozeny podle § 49 odst. 10 nebo podle § 49 odst. S14S 13, nelze podle odstavce 1 prodat.

	§ 53
	Nakládání s minerálními oleji osvobozenými od daně bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně
	(1) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 5, 6, 8S, 13 až 15S a 13 a § 63 lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně, pokud nejsou přijímány za účelem dalšího prodeje.
	(1) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 5, 6S, 8 a 13S a 8 a § 63 lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně, pokud nejsou přijímány za účelem dalšího prodeje.
	(2) Provozovatel daňového skladu je oprávněn přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně
	(3) Uživatel je oprávněn prodávat nebo předávat odpadní oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. d) v množství menším než 10 000 l za 1 kalendářní rok bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně, pokud tyto oleje sám vyrobil ne...
	(4) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů lze v rámci podnikatelské činnosti přijímat a prodávat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně pouze za účelem j...
	(5) Konečný spotřebitel je oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně minerální oleje osvobozené od daně
	S(5) Konečný spotřebitel je oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně minerální oleje osvobozené od daně
	(5) Konečný spotřebitel je oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů mimo rámec své podnikatelské či...
	(6) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 určené k použití nebo používané jako vzorky k laboratorním účelům lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně.

	§ 54
	Vracení daně z minerálních olejů plátci
	(1) Nárok na vrácení daně uplatňuje plátce způsobem stanoveným v § 14 odst. 5 a ve lhůtě stanovené v § 16. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, ačkoliv uplatněn být mohl, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodlouži...
	(2) Nárok na vrácení daně vzniká provozovateli daňového skladu
	(3) U zdaněných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. l) vzniká plátci nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu za účelem pohonu motorů na daňovém území České republiky. Daň se vrací ve výši Sodpovídající dani vyp...
	S(3) U zdaněných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. l) vzniká plátci nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu za účelem pohonu motorů na daňovém území České republiky. Daň se vrací ve výši 11 310 Kč/1 000 litrů...

	§ 56
	Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla
	(1) Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) uvedené pod kódy nomenkl...
	(2) Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně minerální oleje podle § 45 odst. 3 nebo ostatní benziny (dále j...
	(2) Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně minerální oleje podle § 45 odst. 3 nebo ostatní benziny (dále j...
	(3) Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým nebo fyzickým osobám, které obarvily a označkovaly podle části páté topné oleje uvedené v odstavci 1 nebo 2 v daňovém skladu a prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla.
	(4) Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení daně, mají pro tento účel postavení daňových subjektů bez povinnosti se registrovat.
	(5) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby topných olejů pro výrobu tepla.
	(6) Daň se vrací ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených topných olejů nebo která odpovídá výši daně připadající na topné oleje vyrobené nebo přijaté v režimu podmíněného osvobození od daně, snížené o 660 Kč/1000 litrů.
	(7) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji a evidencí o nákupu a spotřebě vedenou kupujícím. V případě, kdy právnické a fyzické osoby použijí pro výrobu tepla topné oleje, které samy vyrobily nebo obarvily a označkovaly v daňovém skladu...
	(8) Na dokladu o prodeji, který je na žádost prodávající povinen vystavit nejpozději následující pracovní den po dni podání žádosti, musí být uvedeny tyto náležitosti:
	(9) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:
	(10) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl n...
	(11) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zan...
	(12) Prováděcí právní předpis stanoví způsob výpočtu uplatňovaného nároku na vrácení daně a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě topných olejů podle odstavců 7 až 9.

	§ 58
	Zajištění daně z minerálních olejů
	(1) Celkové zajištění daně za jeden daňový sklad činí nejvýše 1 500 000 000 Kč, jestliže provozovatel daňového skladu poskytne zajištění daně složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně nebo ...
	(2) Při dopravě v režimu podmíněného osvobození od daně, pokud se nejedná o dopravu do jiného členského státu, se nevyžaduje zajištění daně u ostatních benzinů uvedených v § 45 odst. 1 písm. a), které nejsou určeny k přímému použití, nabízeny k prodej...
	(3) Při dopravě zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. e), f) a g) v režimu podmíněného osvobození od daně musí být daň zajištěna způsobem uvedeným v § 21 ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly ...
	(4) Při dopravě v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky, pokud se nejedná o dopravu do jiného členského státu, nemusí být poskytnuto zajištění daně u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3, které nejsou určeny k př...
	(5) Při dopravě minerálních olejů produktovodem se zajištění daně nevyžaduje, jestliže se doprava uskutečňuje
	(6) Pro stanovení výše zajištění daně pro daňový sklad podle § 21 se nebere v úvahu množství minerálních olejů určených pro zvláštní účely, jejichž vlastníkem je státP34)P, umístěných v tomto daňovém skladu.
	(7) Výše zajištění daně pro daňový sklad u zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. e) až g) se stanoví za použití sazby daně, jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů; obdobně se postupuje při stanovení výše zajištění daně ...
	(8) Výše zajištění daně pro daňový sklad nebo oprávněného příjemce pro opakované přijímání minerálních olejů se stanoví za použití sazby daně stanovené v § 48 odst. 1 pro střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud se je...
	(9) Osoba odebírající pro účely podnikání minerální oleje poskytuje na tyto minerální oleje zajištění daně, jehož výše se stanoví za použití sazby daně stanovené v § 48 odst. 1 pro střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), p...
	(10) Při dopravě minerálních olejů podle § 25 odst. 4 se výše zajištění daně z dopravovaných minerálních olejů stanoví za použití sazby daně stanovené v § 48 odst. 1 pro střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud se jed...
	S(8) Výše zajištění daně pro daňový sklad nebo oprávněného příjemce pro opakované přijímání minerálních olejů se stanoví za použití sazby daně stanovené v § 48 odst. 1 pro střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud se j...
	S(9) Osoba odebírající pro účely podnikání minerální oleje poskytuje na tyto minerální oleje zajištění daně, jehož výše se stanoví za použití sazby daně stanovené v § 48 odst. 1 pro střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), ...
	S(10) Při dopravě minerálních olejů podle § 25 odst. 4 se výše zajištění daně z dopravovaných minerálních olejů stanoví za použití sazby daně stanovené v § 48 odst. 1 pro střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud se je...

	§ 2
	Vymezení pojmů
	(1) Pro účely této části se rozumí
	1.  obchodní firma nebo jméno,
	2.  sídlo nebo místo pobytu,
	3.  daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

	(2) Pro účely této části se považuje za

	§ 8
	Osvobození od daně
	(1) Od daně je osvobozen plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý
	(2) Nabýt plyn osvobozený od daně podle odstavce 1 písm. b) až g) jinak než výrobou může pouze konečný spotřebitel, který je držitelem povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně.
	(3) Plyn nabytý prostřednictvím plynárenského zařízeníP6)P je podle odstavce 1 písm. b) až g) osvobozen pouze tehdy, pokud je odebrán prostřednictvím plynárenského zařízeníP6)P do odběrného místaP8)P vybaveného měřidlem, jehož typ a výrobní číslo je u...
	(4) Od daně je osvobozen plyn použitý při výrobě nebo zpracování plynu a výrobků, které jsou předmětem daně z minerálních olejůP9)P a daně z pevných paliv v prostorách podniku, ve kterém byl tento plyn vyroben. Toto osvobození od daně se však nevztahu...
	(5) Od daně je osvobozen plyn maximálně do výše technicky zdůvodněných skutečných ztrát při dopravě a skladování. Správce daně je oprávněn posoudit, zda vzniklé ztráty plynu odpovídají charakteru činnosti plátce daně a obvyklé výši ztrát jiných plátců...
	(6) Od daně je osvobozen plyn, který se v okamžiku vstupu na daňové území nachází v běžných nádržích motorových dopravních prostředků, pracovních strojů, klimatizačních, chladírenských a jiných podobných zařízení a slouží k jejich vlastnímu pohonu a p...
	S(7) Od daně je osvobozen bioplyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý pro pohon motorů uvedený pod kódem nomenklatury 2711 29.

	§ 19
	SPovinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
	Povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok
	(1) Osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo osoba, která dodává na daňové území České republiky pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu u...
	a) ve výši 4,1 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů,
	b) ve výši 6,0 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do motorové nafty.

	(2) SPovinnost podle odstavce 1 lzeS Dodavatel pohonných hmot může povinnost podle odstavce 1 do 1,2 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů nebo do 1,8 % objemových z celkového množství motorové nafty p...
	(3) V případě, že dodavatel pohonných hmot překročí v kalendářním roce povinné minimální množství biopaliv stanovené v odstavci 1, může toto nadměrné množství biopaliv převést do plnění povinnosti podle odstavce 1 v následujícím kalendářním roce. Mno...
	(4) Pokud dodavatel pohonných hmot hodlá v následujícím kalendářním roce uplatnit nadměrné množství biopaliv podle odstavce 3, je povinen to písemně sdělit Smístně příslušnémuS celnímu úřadu ve lhůtě stanovené pro podání hlášení podle odstavce 9. Sděl...
	a) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní formu a sídlo a daňové identifikační číslo osoby,
	b) množství biopaliv, které odpovídá výši povinnosti podle odstavce 1 v uplynulém kalendářním roce,
	c) množství biopaliv, o které byla překročena povinnost podle odstavce 1 v uplynulém kalendářním roce,
	d) množství biopaliv, které má být zahrnuto do plnění povinnosti podle odstavce 1 v následujícím kalendářním roce.

	(5) Dodavatel pohonných hmot je povinen vést odděleně evidenci o množství přijatého a vyrobeného benzinu, motorové nafty a jednotlivých druhů biopaliv a směsných paliv a evidenci vyskladněných jednotlivých pohonných hmot s uvedením druhu a podílu biop...
	(6) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 jsou zohledňována pouze biopaliva, která splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem, byla na daňovém území České republiky spotřebována a nebyla pro účely splnění povinno...
	(7) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na státní hmotné rezervyP16)P uváděné při jejich obměně do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky.
	(8) Dodavatel pohonných hmot, který dováží pohonné hmoty a uvádí je do volného daňového oběhu pro dopravní účely na daňovém území České republiky nebo který dodává na daňové území České republiky pro dopravní účely pohonné hmoty uvedené do volného daň...
	(9) Dodavatel pohonných hmot je povinen každoročně k 31. lednu podat Smístně příslušnémuS celnímu úřadu hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely nebo o splnění povinnosti dodání mi...
	S(10) Celní úřad uloží dodavateli pohonných hmot, který nesplní povinnost stanovenou v odstavci 1, pokutu z nedodaného objemu biopaliv. Výše pokuty z nedodaného objemu biopaliv se stanoví jako součin množství nedodaného biopaliva podle odstavce 1 v li...
	(10) Dodavateli pohonných hmot, který nesplní povinnost stanovenou v odstavci 1, vzniká povinnost uhradit pokutu z nedodaného objemu biopaliv. Pokuta se vypočte jako součin množství nedodaného biopaliva podle odstavce 1 nebo 9 v litrech a částky 40 Kč...
	(11) Dodavatel pohonných hmot je povinen uvést v dokladu vydaném podle zákona o spotřebních daníchP17)P druh a obsah biopaliva v pohonné hmotě s přesností na jedno desetinné místo procenta objemových.

	§ 19a
	Povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku
	(1) Dodavatel pohonných hmot je povinen zajistit, aby v pohonných hmotách, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely v příslušném období nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském...
	a) ve výši 2,9 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů,
	b) ve výši 4,2 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do motorové nafty.

	(2) Pro účely splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku je příslušným obdobím
	a) leden až březen,
	b) leden až červen,
	c) leden až září.

	(3) Pro účely splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku jsou zohledňována pouze biopaliva, která splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem, byla na daňovém území České republiky spo...
	(4) Povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku se nevztahuje na státní hmotné rezervyP16)P uváděné při jejich obměně do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky.

	§ 19b
	Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku
	(1) Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku je dodavatel pohonných hmot povinen podat celnímu úřadu do 30 dnů po skončení příslušného období.
	(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Generálním ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách.
	(3) V oznámení podle odstavce 1 je dodavatel pohonných hmot povinen uvést údaje týkající se plnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku.
	(4) Nepodá-li dodavatel pohonných hmot oznámení podle odstavce 1, hledí se na pohonné hmoty, které uvedl do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely za příslušné období nebo které byly uvedeny do volného daňového oběh...

	§ 19c
	Jistota
	(1) Nesplní-li dodavatel pohonných hmot za příslušné období povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku, je povinen poskytnout za toto období jistotu na zvláštní účet celního úřadu.
	(2) Jistota se vypočte jako součin množství nedodaného biopaliva podle § 19a odst. 1 nebo § 19b odst. 4 v litrech a částky 40 Kč.
	(3) Jistota je splatná do 30 dnů po skončení příslušného období, za které dodavatel pohonných hmot povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku nesplnil.
	(4) Jistota se spravuje podle daňového řádu.
	(5) Třicátým dnem po skončení příslušného období jistota za jiné příslušné období v daném kalendářním roce zaniká.
	(6) Zánik jistoty nemá vliv na vymahatelnost nedoplatku z ní vzešlého v rozsahu, ve kterém existuje nedoplatek z jistoty za následující příslušné období; v tomto rozsahu zůstávají zachovány účinky provedených exekučních úkonů. Úhrada nedoplatku ze zan...

	§ 19d
	Vrácení jistoty v případě splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok
	V případě, že dodavatel pohonných hmot splní povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok, stává se složená jistota přeplatkem. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej celní úřad dodavateli pohonných hmot be...
	§ 19e
	Použití jistoty v případě nesplnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok
	Nesplní-li dodavatel pohonných hmot povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok, převede se složená jistota na úhradu splatné pokuty z nedodaného objemu biopaliv.
	§ 20
	Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
	(1) Dodavatel pohonných hmot je povinen postupně snižovat emise skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě v úplném životním cyklu pohonné hmoty tak, aby dosáhl, ve srovnání se základní hodnotou produkce emisí skleníkových plynů ...
	(2) Dodavatel pohonných hmot může povinnost podle odstavce 1 splnit i uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva podle jiného právního předpisu upravujícího pohonné hmotyP15)P do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravn...
	S(2)S (3) Emisemi skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě se rozumí celkový objem emisí skleníkových plynů vyjádřený v ekvivalentu CO2 vyprodukovaných v úplném životním cyklu pohonné hmoty, dělený celkovým energetickým obsahem...
	S(3)S (4) Dodavatel pohonných hmot je povinen podávat každoročně do 15. března ministerstvu a celnímu úřadu zprávu o emisích skleníkových plynů z jím dodaných pohonných hmot za uplynulý kalendářní rok (dále jen „zpráva o emisích“). Povinnost podávat z...
	S(4)S (5) Dodavatel pohonných hmot je povinen zajistit ověření informací uvedených ve zprávě o emisích autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. g) a kopii protokolu o ověření přiložit ke zprávě o emisích. Nepředloží- li tuto zprávu včetně ověření...
	S(5)S (6) Bude-li mezi dodavateli pohonných hmot uzavřena smlouva o sdruženíP18) Pza účelem splnění povinnosti uvedené v odstavci 1, bude splnění této povinnosti posuzováno jako vážený průměr hodnot povinného snížení emisí skleníkových plynů připadají...
	S(6)S (7) Energie obsažená v biopalivech se pro účely splnění povinností uvedených v odstavci 1 zohlední pouze za předpokladu, že tato biopaliva splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem a že byla na daňovém území České rep...
	S(7)S (8) Vláda nařízením stanoví základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty a obsahové náležitosti zprávy o emisích.

	§ 21
	Kritéria udržitelnosti biopaliv
	(1) Biopalivo určené k plnění povinností uvedených v § 19 odst. 1, § 19a odst. 1 a § 20 odst. 1 musí splňovat kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem. Splnění kritérií udržitelnosti se dokládá prohlášením o shodě s kritérii udrži...
	a) je držitelem platného certifikátu uděleného autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. g) nebo certifikátu či jiného obdobného oprávnění vydaného v souladu s právními předpisy členského státu Evropské unie,
	b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, že při výrobě biopaliva byly použity suroviny splňující kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem.

	(2) U kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv podle odstavce 1 je splnění kritérií udržitelnosti dokládáno dílčím prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným výrobcem, dovozcem nebo prodejcem těchto produktů. Toto prohláše...
	a) je držitelem dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. a),
	b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, že při výrobě jeho produktu byla použita biomasa splňující kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem.

	(3) U biomasy určené k výrobě biopaliv podle odstavce 1 je splnění kritérií udržitelnosti dokládáno dílčím prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným prodejcem nebo dovozcem biomasy. Toto prohlášení je prodejce a dovozce biomasy oprávněn vyd...
	a) je držitelem dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. a),
	b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, že při pěstování biomasy byla splněna kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem; k doložení této skutečnosti musí mít prodejce nebo dovozce biomas...

	(4) V případě, že prodejce biomasy je zároveň jejím pěstitelem a prodává výhradně biomasu jím vypěstovanou, lze splnění kritérií udržitelnosti dokládat samostatným prohlášením pěstitele o splnění kritérií udržitelnosti.
	(5) Autorizovaná osoba podle § 32 odst. 1 písm. g) vydá certifikát podle odstavců 1, 2 nebo 3 osobě, která prokáže, že plní kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem a která má zaveden systém kvality podle prováděcího právního před...
	(6) Osoba vydávající prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavců 1, 2 nebo 3 musí k prokázání původu biomasy využít systém hmotnostní bilance, který splňuje požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
	(7) Osoba vydávající prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavců 1, 2 nebo 3 je povinna v tomto prohlášení uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje. Za nesprávnost v nich obsaženého údaje nenese tato osoba odpovědnost v případě, že vycházela z dílčíh...
	(8) Přesnost, úplnost a pravdivost údajů uváděných v prohlášeních podle odstavců 1 a 2 kontroluje inspekce; v případě zjištění nesplnění kritérií udržitelnosti informuje Smístně příslušný celní úřadS celní úřad místně příslušný dovozci. Ministerstvo z...
	(9) Pěstitel biomasy je povinen v samostatném prohlášení podle odstavce 3 písm. b) uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje. Za účelem prokázání splnění kritérií udržitelnosti vede pěstitel biomasy evidenci o množství prodané biomasy, které odpovídá jím ...
	(10) Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a), odstavci 2 písm. a) a odstavci 3 písm. a) kontroluje celní úřad.
	(11) Osoba, která není držitelem certifikátu uděleného autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. g), avšak má certifikát nebo jiné obdobné oprávnění vydané podle právních předpisů členského státu Evropské unie, může vydávat prohlášení nebo dílčí p...
	(12) Prokázání splnění kritérií udržitelnosti podle odstavců 1 až 4 může být nahrazeno dokladem vystaveným v souladu s rozhodnutím Evropské komise vydaným na základě čl. 18 odst. 4 směrnice 2009/28/ES nebo na základě čl. 7c odst. 4 směrnice 2009/30/ES.
	(13) Vláda nařízením stanoví kritéria udržitelnosti biopaliv, náležitosti certifikátů podle odstavců 1, 2 a 3, náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti podle odstavců 1 až 3 a náležitosti samostatného prohlášení pěs...

	§ 25
	Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
	(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
	a) v rozporu s § 16 odst. 1 uvede na trh paliva nesplňující požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem nebo neohlásí ministerstvu ve stanovené lhůtě údaje stanovené prováděcím právním předpisem,
	b) v rozporu s § 16 odst. 2 uvede na trh spalovací stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším sloužící jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, který nesplňuje emisní požadavky stanovené v příloze č. 10 k tomu...
	c) v rozporu s § 16 odst. 3 poskytne k dispozici jiné osobě anebo doveze výrobek používaný při činnostech uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu, který obsahuje více než 3 % hmotnostní těkavých organických látek, a nezajistí j...
	d) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami,
	e) v rozporu s § 16 odst. 6 tepelně zpracuje odpad ve stacionárním zdroji, ve kterém tepelné zpracování odpadu není povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d), nebo tepelně zpracuje odpad bez dohledu osoby autorizované podle § 32 odst. 1 písm. c),
	f) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu větším než 300 kW nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úr...
	g) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úrov...
	h) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje emisní limity, emisní stropy nebo technické podmínky provozu podle § 17 odst. 1 písm. b),
	i) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje ve stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu větším než 300 kW paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem, paliv...
	j) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje ve stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem, nebo pa...
	k) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1 písm. d),
	l) jako provozovatel stacionárního zdroje neumožní osobám pověřeným ministerstvem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji, používaným palivům, surovinám nebo technologii související s provozem neb...
	m) jako provozovatel stacionárního zdroje neprovede ve stanovené lhůtě kompenzační opatření podle § 17 odst. 1 písm. f),
	n) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. g) provozuje spalovací stacionární zdroj nesplňující požadavky podle přílohy č. 11 k tomuto zákonu, nebo
	o) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. h) neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na...

	(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, se kromě deliktů uvedených v odstavci 1 dopustí správního deliktu tím, že
	a) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. a) provozuje stacionární zdroj bez povolení provozu nebo v rozporu s ním,
	b) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. b) nezjistí úroveň znečišťování u znečišťujících látek, u kterých tak stanoví tento zákon, prováděcí právní předpis nebo povolení provozu,
	c) nevede nebo neuchovává po stanovenou dobu provozní evidenci nebo neohlásí údaje souhrnné provozní evidence podle § 17 odst. 3 písm. c),
	d) neodvádí znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší podle § 17 odst. 3 písm. d),
	e) bezodkladně neodstraňuje v provozu stacionárního zdroje nebezpečné stavy ohrožující kvalitu ovzduší podle § 17 odst. 3 písm. e),
	f) nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1 písm. d),
	g) nepodá do 24 hodin zprávu inspekci a krajskému úřadu o výskytu stavu ohrožujícího přípustnou úroveň znečištění podle § 17 odst. 3 písm. f),
	h) neomezí provoz nebo neodstaví bezodkladně stacionární zdroj v případě jeho odchylky od normálního provozu zdroje v důsledku technické závady podle § 17 odst. 3 písm. g),
	i) nepředloží inspekci protokol o jednorázovém měření emisí do 90 dnů ode dne jeho provedení podle § 17 odst. 3 písm. h),
	j) průběžně nezaznamenává, nevyhodnocuje nebo neuchovává po stanovenou dobu výsledky jednorázového nebo kontinuálního měření emisí v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním předpisem podle § 17 odst. 3 písm. i),
	k) nezajistí nebo řádně neprovozuje technické prostředky pro kontinuální měření emisí podle § 17 odst. 3 písm. j), nebo
	l) nepodá poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ve stanovené lhůtě podle § 15 odst. 8.

	(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem stacionárního zdroje, v němž je tepelně zpracováván odpad, se kromě deliktů uvedených v odstavcích 1 a 2 dopustí správního deliktu tím, že
	a) neprovede odběr vzorků přebíraného nebezpečného odpadu podle § 17 odst. 6 písm. a) nebo odebrané vzorky neuchová po stanovenou dobu,
	b) nezastaví bezodkladně tepelné zpracování odpadu při překročení specifických emisních limitů nebo opětovně zahájí provoz před uplynutím lhůty podle § 17 odst. 6 písm. b), nebo
	c) neoznámí překročení specifických emisních limitů bezodkladně inspekci podle § 17 odst. 6 písm. c).

	(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
	a) v rozporu s § 17 odst. 5 spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky,
	b) provádí činnost, pro kterou je vyžadována autorizace podle § 32 odst. 1, bez platné autorizace,
	c) jako pověřená osoba podle § 35 odst. 1 nepředá informace podle § 35 odst. 3, nebo
	d) jako provozovatel spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém elektrickém výkonu 300 MW a vyšším, pro který bylo vydáno první povolení provozu v období od 25. června 2009 do nabytí účinnosti tohoto zákona, nesplní povinnost podle § 41 odst. 10.

	(5) Autorizovaná osoba podle § 32 se dopustí správního deliktu tím, že
	a) provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst. 1, nebo
	b) provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst. 2 nebo § 34 odst. 3.

	(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
	a) v rozporu s § 18 odst. 1 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě barvu, lak nebo výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel uvedené v prováděcím právním předpisu a nezajistí, aby obsah organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin, n...
	b) nevede evidenci o množství nebo druhu prodaných výrobků nebo o osobách, kterým byl tento výrobek prodán, nebo neuchovává tuto evidenci po stanovenou dobu podle § 18 odst. 2,
	c) v rozporu s § 18 odst. 3 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě barvu, lak nebo výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel uvedené v prováděcím právním předpisu a nezajistí označení tohoto výrobku způsobem stanoveným v prováděcím právním pře...
	d) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 5 nevede odděleně evidenci o  množství přijatého a vyrobeného benzinu, motorové nafty a jednotlivých druhů biopaliv a směsných paliv a evidenci vyskladněných jednotlivých pohonných hmot,
	e) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 8 dováží pohonné hmoty a uvádí je do volného daňového oběhu pro dopravní účely na daňovém území České republiky nebo dodává na daňové území České republiky pro dopravní účely pohonné hmoty uveden...
	f) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 11 neuvede v dokladu vydaném podle zákona o spotřebních daních druh a obsah biopaliva v pohonné hmotě s přesností na jedno desetinné místo,
	g) jako dodavatel pohonných hmot nedosáhne požadovaného snížení emisí podle § 20 odst. 1,
	h) jako dodavatel pohonných hmot nepodá zprávu o emisích podle § 20 odst. S3S 4 nebo nepřiloží k této zprávě protokol o jejím ověření ani v náhradním termínu podle § 20 odst. S4,S 5, nebo
	i) jako výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliva nebo kapalných nebo plynných produktů k výrobě biopaliv nebo jako prodejce nebo dovozce biomasy vydá prohlášení nebo dílčí prohlášení v rozporu s § 21 odst. 7 nebo 11 nebo jako pěstitel biomasy vydá sam...

	(7) Za správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se uloží pokuta do
	a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), e), f), h), i) nebo m), podle odstavce 2 písm. a), e) nebo h), podle odstavce 3 písm. b) nebo podle odstavce 6 písm. g),
	b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. l), podle odstavce 2 písm. b) nebo d), podle odstavce 4 písm. b), podle odstavce 5 písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. a) a i),
	c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. c), f), g), i), j), k) nebo l), podle odstavce 3 písm. a) nebo c), podle odstavce 4 písm. c) nebo d), podle odstavce 5 písm. b) nebo podle odstavce 6 písm. b), c), d), ...
	d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), g), j), n) a o), podle odstavce 4 písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. h),
	e) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k).


	§ 32
	(1) Jen autorizovaná osoba může vykonávat činnosti spočívající v
	a) jednorázovém měření emisí,
	b) měření úrovně znečištění,
	c) dohledu nad tepelným zpracováním odpadu,
	d) zpracování odborného posudku,
	e) zpracování rozptylové studie,
	f) ověřování množství emisí skleníkových plynů podle jiného právního předpisuP23)P, nebo
	g) ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst. S4S 5 a certifikaci systému kvality podle prováděcího právního předpisu u osob podle § 21 odst. 1 až 3.

	(2) Autorizaci vydává ministerstvo fyzickým a právnickým osobám na základě jejich žádosti při splnění požadavků stanovených zákonem. Rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. g) vydá ministerstvo po dohodě s Ministerstvem zemědělství. Lhůta pro v...
	(3) Žádost o autorizaci pro jednorázové měření emisí a měření úrovně znečištění obsahuje
	a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu u osob, které jsou státními občany České republiky, nebo adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu, p...
	b) uvedení rozsahu znečišťujících látek, které žadatel hodlá měřit, s uvedením, zda jde o jednorázové měření emisí nebo měření úrovně znečištění,
	c) seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a budou se podílet na měření podle písmene b), a doklady, které prokazují jejich odborné znalosti,
	d) seznam přístrojového vybavení určeného k jednorázovému měření emisí včetně seznamu výrobních čísel přístrojů, jejich typů, roku výroby, výrobce, doklad o právním vztahu k přístrojům a o kalibraci těchto přístrojů a seznam chemikálií, které budou k ...
	e) seznam metod, postupů odběrů a úprav vzorků pro účely měření, včetně konečných analytických metod a postupů, které budou použity, včetně osvědčení o akreditaci vydané akreditující osobou pověřenou podle jiného právního předpisuP12)P u těch metod a ...
	f) uvedení postupů pro zpracování výsledků měření a vzor výsledků měření (protokol o měření),
	g) závazný postup pro měření pro rozsah měření podle písmene b),
	h) h) doklady o úspěšném absolvování mezilaboratorního porovnání zkoušek a zajištění metrologické návaznosti měřidel a činností podle písmen e) a f),
	i) doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou úplné vysokoškolské vzdělání příslušného technického směru a jeden rok odborné praxe anebo úplné střední vzdělání příslušného technického směru a 3 roky odborné praxe.

	(4) Žádost o autorizaci pro dohled nad provozem spalovny odpadu nebo stacionárním zdrojem, ve kterém je spoluspalován odpad, obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a k této žádosti žadatel připojí
	a) doklad o právním vztahu žadatele k provozovanému stacionárnímu zdroji uvedenému v žádosti,
	b) přesný a podrobný technický popis stacionárního zdroje včetně využívané technologie řešení ochrany ovzduší,
	c) úplnou specifikaci druhů a kategorií odpadu podle jiného právního předpisuP13)P, jejichž spalování je u stacionárního zdroje povoleno, doloženou příslušnými rozhodnutími krajského úřadu,
	d) údaje o autorizacích a oprávněních k činnostem podle živnostenského zákona vydaných osobám, které budou tyto činnosti u stacionárního zdroje vykonávat,
	e) aktuální měřicí protokoly o jednorázovém měření emisí, pokud je stacionární zdroj již provozován,
	f) přesný a podrobný popis technického vybavení k měření emisí, záznamu a vyhodnocení emisí a technickoprovozních parametrů,
	g) doklad o zajištění evidence a řádného nakládání s odpady z provozu stacionárního zdroje,
	h) doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou úplné vysokoškolské vzdělání příslušného technického směru a 1 rok odborné praxe, anebo úplné střední vzdělání příslušného technického směru a 3 roky odborné praxe.

	(5) Žádost o autorizaci pro zpracování odborného posudku a zpracování rozptylové studie obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a k této žádosti žadatel připojí
	a) vzorový odborný posudek nebo rozptylovou studii,
	b) doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou úplné vysokoškolské vzdělání příslušného technického směru a 1 rok odborné praxe, anebo úplné střední vzdělání příslušného technického směru a 3 roky odborné praxe,
	c) u odborných posudků uvedení zdrojů, pro které žadatel hodlá odborné posudky zpracovávat, a to v rozsahu zdrojů podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu.

	(6) V případě, že pro zpracování rozptylové studie nebude používána referenční metoda stanovená prováděcím právním předpisem, posoudí ministerstvo, zda je používaná metoda pro zpracování rozptylové studie srovnatelná s referenčními metodami.
	(7) Žádost o autorizaci pro ověřování množství emisí skleníkových plynů podle jiného právního předpisuP23) Pobsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a k této žádosti žadatel připojí
	a) seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a budou pro žadatele ověřování provádět,
	b) osvědčení o akreditaci pro ověřování množství emisí skleníkových plynů vydané vnitrostátním akreditačním orgánem pověřeným podle zvláštního právního předpisuP24)P,
	c) uvedení kategorie nebo více kategorií zařízení podle jiného právního předpisuP23)P, pro něž žadatel hodlá ověřování množství emisí skleníkových plynů provádět,
	d) doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou úplné vysokoškolské vzdělání příslušného technického směru a 1 rok odborné praxe, anebo úplné střední vzdělání příslušného technického směru a 3 roky odborné praxe.

	(8) Žádost o autorizaci pro ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst. S4S 5 a k certifikaci systému kvality podle prováděcího právního předpisu u osob podle § 21 odst. 1 až 3 obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a k této žádosti žadatel připojí
	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 středoškolské vzdělání a nejméně 5 let praxe v příslušném obor...
	b) osvědčení o akreditaci pro ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst. S4S 5 a pro certifikaci systému kvality u osob podle § 21 odst. 1 až 3 vydané akreditující osobou pověřenou podle zvláštního právního předpisuP24)P,
	c) popis pracovních postupů, metod a zásad, které zajistí náležitou kontrolu plnění požadavků tohoto zákona a prováděcího právního předpisu ze strany certifikovaných osob podle § 21 odst. 1 až 3,
	d) seznam zemí, ve kterých je žadatel schopen věrohodným způsobem provádět ověřování plnění požadavků na kritéria udržitelnosti podle tohoto zákona a prováděcího právního předpisu,
	e) popis pracovních postupů, metod a zásad pro ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst. S3S 4.

	(9) Ministerstvo vyhláškou stanoví seznam metod a postupů, u kterých je požadováno osvědčení o akreditaci.

	§ 34
	Povinnosti autorizovaných osob
	(1) Autorizovaná osoba nesmí provádět jednorázové měření emisí nebo ověřování množství emisí skleníkových plynů, pokud
	a) se jedná o stacionární zdroj, na jehož výrobě se podílí nebo který sama provozuje nebo který provozuje osoba jí přímo nebo nepřímo ovládaná nebo ji přímo nebo nepřímo ovládající,
	b) se jedná o stacionární zdroj provozovaný právnickou osobou, v níž je autorizovaná osoba společníkem, členem, statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu, tichým společníkem, popřípadě má v této právnické osobě postavení, j...
	c) se jedná o stacionární zdroj, u jehož provozovatele je insolvenčním správcem, likvidátorem, nuceným správcem nebo správcem majetku, nebo
	d) se jedná o osobu podílející se na obchodování s povolenkami nebo tyto obchody zprostředkovávající.

	(2) Autorizovaná osoba je povinna
	a) vypracovat protokol o měření podle § 6 odst. 4 nebo 5 do 60 dnů od provedení měření a předat jej objednateli v elektronické podobě,
	b) podrobit se kontrole výkonu činnosti, kterou provádí inspekce nebo ministerstvo, zejména poskytnout na vyžádání protokoly, odborné posudky a rozptylové studie v elektronické podobě,
	c) předávat výsledky posuzování úrovně znečištění do informačního systému kvality ovzduší podle § 7 odst. 1,
	d) vypracovat protokol o ověření podle § 20 odst. S4S 5 a předat jej objednateli.

	(3) Autorizovaná osoba podle § 32 odst. 1 písm. g) je dále povinna
	a) nejméně jednou ročně zkontrolovat, zda osoby, kterým vydala certifikát, nadále splňují požadavky pro jeho udělení,
	b) v rámci kontroly podle písmene a) prováděné u prodejce nebo dovozce biomasy ověřit plnění kritérií udržitelnosti stanovených prováděcím právním předpisem u nejméně 3 % pěstitelů biomasy, od nichž kontrolovaný prodejce nebo dovozce v uplynulém roce ...
	c) v rámci kontroly podle písmene a) prováděné u výrobce nebo dovozce kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv a výrobce nebo dovozce biopaliv, který odebíral biomasu přímo od pěstitele, ověřit plnění kritérií udržitelnosti stanoven...
	d) po provedení kontroly podle písmene a) vypracovat zprávu se závěry kontroly a tuto zprávu uchovávat nejméně po dobu 5 let,
	e) v případě zjištění nedostatků v dodržování kritérií udržitelnosti při kontrole podle písmene a) neprodleně zaslat kopii zprávy podle písmene d) inspekci,
	f) vydávat certifikáty pouze osobám, u nichž nebyly v předchozím roce při kontrole podle písmene a) zjištěny žádné závažné nedostatky, zejména neschopnost plnit požadavky podle § 21 odst. 5, dovoz biomasy ze zemí, které nejsou uvedeny na seznamu v cer...
	g) zasílat kopie veškerých jí vydaných certifikátů ministerstvu,
	h) zasílat ministerstvu každoročně vždy k 28. únoru souhrnnou zprávu o jí provedených kontrolách v uplynulém kalendářním roce.

	(4) Autorizovaná osoba je povinna oznámit ministerstvu do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, změnu údajů uvedených v žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci.
	(5) Ministerstvo vyhláškou stanoví obsahové náležitosti protokolu o jednorázovém měření emisí, měření úrovně znečištění a obsahové náležitosti odborného posudku a rozptylové studie.




