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V. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliva a o snižování 
emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 
 

 

Směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody 
výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, 
kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 
2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, 
kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové 
nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí 
skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva 
používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném 
zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES 

Ustanovení Obsah 

 

CELEX č. Ustanove
ní 

Obsah  

§ 1 § 1 

Předmět úpravy 

 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské 
unie1) a upravuje 

 

a) kritéria udržitelnosti biopaliv,  

32009L0030 Čl. 4 
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí 
do 31 prosince 2010. 
Neprodleně uvědomí Komisi o znění těchto předpisů. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat 
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz 
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů, která přijmou v oblasti 

                                                 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o následném rušení směrnic 2001/77/ES a 

2003/30/ES.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, 

zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a 

kterou se ruší směrnice 93/12/EHS. 

Směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o 

jakosti benzinu a motorové nafty. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře 

využívání energie z obnovitelných zdrojů. 
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b) základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro 
fosilní pohonné hmoty,  

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

d) obsahové náležitosti a vzor zprávy o emisích,  

e) požadavky na biopaliva, která mají nízký dopad v 
souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy, 

f) podmínky ověření snížení emisí z těžby, 

g) požadavky na systém kvality a systém hmotnostní 
bilance zabezpečující plnění kritérií udržitelnosti,  

h) náležitosti certifikátů podle § 21 odst. 1 až 3 zákona,  

i) náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy o 
splnění kritérií udržitelnosti, dílčího prohlášení o shodě s 
kritérii udržitelnosti a prohlášení o shodě s kritérii 
udržitelnosti, a   

j) obsahové náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby. 

 

působnosti této směrnice. 

§ 2 písm. a) a) odpadem odpad podle zákona o odpadech2) s výjimkou 
látek, které byly záměrně změněny nebo 
kontaminovány, aby se staly odpadem, 

 

32015L1513 Čl. 2 odst. 
1 (písm. 
p) 

V čl. 2 druhém pododstavci se doplňují nová písmena, 
která znějí:  

„p) ‚odpadem‘ se rozumí odpad ve smyslu čl. 3 bodu 1 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES 
(*); látky, jež byly záměrně modifikovány nebo 
kontaminovány, aby odpovídaly uvedené definici, do této 
definice nespadají; 

§ 2 písm. b) b) plodinami bohatými na škrob plodiny zahrnující 
především 

1. obiloviny bez ohledu na to, zda jsou využita pouze 
zrna, nebo celá plodina, například v případě kukuřice 
na zelené krmení,  

32015L1513 Čl. 2 odst. 
1 (písm. 
q) 

q) ‚plodinami bohatými na škrob‘ se rozumějí plodiny 
zahrnující především obiloviny (bez ohledu na to, zda 
jsou využita pouze zrna, nebo celá plodina, například v 
případě kukuřice na zelené krmení), hlízy a okopaniny 
(například brambory, topinambury, batáty [sladké 
brambory], maniok a jamy), jakož i plodiny s 
oddenkovými hlízami (například kolokázie a 
xanthosoma); 

                                                 

2) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 169/2013 Sb.. 
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2. hlízy a okopaniny, například brambory, topinambury, 
batáty (sladké brambory), maniok a jamy, a  

3. plodiny s oddenkovými hlízami, například kolokázie 
a xantosoma,  

  32015L1513 Čl. 1 odst. 
1 (bod 11) 

11.‚plodinami bohatými na škrob‘ plodiny zahrnující 
především obiloviny (bez ohledu na to, zda jsou využita 
pouze zrna, nebo celá plodina, například v případě 
kukuřice na zelené krmení), hlízy a okopaniny (například 
brambory, topinambury, batáty [sladké brambory], 
maniok a jamy), jakož i plodiny s oddenkovými hlízami 
(například kolokázie a xanthosoma); 

§ 2 písm. c) c) lignocelulózovou vláknovinou vláknovina obsahující 
lignin, celulózu a hemicelulózu, například biomasa 
pocházející z lesů, energetické dřeviny a zbytky a 
odpady z lesnictví a dřevozpracujících odvětví, 

32015L1513 Čl. 2 odst. 
1 (písm. r) 

r)‚lignocelulózovou vláknovinou‘ se rozumí vláknovina 
obsahující lignin, celulózu a hemicelulózu, například 
biomasa pocházející z lesů, energetické dřeviny a zbytky 
a odpady z lesnictví a dřevozpracujících odvětví; 

§ 2 písm. d) d) nepotravinářskou celulózovou vláknovinou vstupní 
suroviny skládající se především z celulózy a 
hemicelulózy a mající nižší obsah ligninu než 
lignocelulózové vláknoviny; zahrnují zbytky 
potravinářských a krmných plodin, například slámy, 
kukuřičného šustí, plev a lusků, energetické traviny s 
nízkým obsahem škrobu, například jílek, proso prutnaté, 
ozdobnice, trsť rákosovitá a krycí plodiny vysévané před 
zasetím a po sklizení hlavních plodin, průmyslové zbytky 
včetně zbytků potravinářských a krmných plodin po 
extrakci rostlinných olejů, cukrů, škrobů a bílkovin a 
vláknovina z biologického odpadu, 

32015L1513 Čl. 2 odst. 
1 (písm. s) 

s)‚nepotravinářskou celulózovou vláknovinou‘ se 
rozumějí vstupní suroviny skládající se především z 
celulózy a hemicelulózy a mající nižší obsah ligninu než 
lignocelulózové vláknoviny; zahrnují zbytky 
potravinářských a krmných plodin (například sláma, 
kukuřičné šustí, plevy a lusky), energetické traviny s 
nízkým obsahem škrobu (například jílek, proso prutnaté, 
ozdobnice, trsť rákosovitá a krycí plodiny vysévané před 
zasetím a po sklizení hlavních plodin), průmyslové zbytky 
(včetně zbytků potravinářských a krmných plodin po 
extrakci rostlinných olejů, cukrů, škrobů a bílkovin) a 
vláknovina z biologického odpadu; 

§ 2 písm. e) e) zbytkem ze zpracování látka, která není konečným 
produktem, jenž má být přímo vyroben v procesu výroby; 
nejedná se o primární cíl výrobního procesu a proces 
nebyl záměrně upraven pro jeho výrobu, 

32015L1513 Čl. 2 odst. 
1 (písm. t) 

t)‚zbytkem ze zpracování‘ se rozumí látka, která není 
konečným produktem, jenž má být přímo vyroben v 
procesu výroby; nejedná se o primární cíl výrobního 
procesu a proces nebyl záměrně upraven pro jeho 
výrobu; 

  32015L1513 Čl. 1 odst. 
1 (bod 13) 

13.‚zbytkem ze zpracování‘ se rozumí látka, která není 
konečným produktem, jenž má být přímo vyroben v 
procesu výroby; nejedná se o primární cíl výrobního 
procesu a proces nebyl záměrně upraven pro jeho 
výrobu; 
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§ 2 písm. f) f) obnovitelnými kapalnými a plynnými palivy 
nebiologického původu používanými v odvětví dopravy 
jiná kapalná nebo plynná paliva než biopaliva, jejichž 
energetický obsah je získáván z jiných obnovitelných 
zdrojů energie než z biomasy a která jsou používána 
v dopravě,  

32015L1513 Čl. 2 odst. 
1 (písm. 
u) 

u)‚obnovitelnými kapalnými a plynnými palivy 
nebiologického původu používanými v odvětví dopravy‘ 
se rozumějí jiná kapalná či plynná paliva než biopaliva, 
jejichž energetický obsah je získáván z jiných 
obnovitelných zdrojů energie než z biomasy a která jsou 
používána v dopravě; 

  32015L1513 Čl. 1 odst. 
1 (bod 10) 

10.‚obnovitelnými kapalnými a plynnými palivy 
nebiologického původu‘ se rozumějí jiná kapalná či 
plynná paliva než biopaliva, jejichž energetický obsah je 
získáván z jiných obnovitelných zdrojů energie než z 
biomasy a která jsou používána v dopravě; 

§ 2 písm. g) g) biopaliva s nízkým dopadem v souvislosti s nepřímou 
změnou ve využití půdy biopaliva, jejichž vstupní 
suroviny byly vyprodukovány v režimech, které omezují 
vytěsňování produkce pro jiné účely, než je výroba 
biopaliv, a která byla vyrobena v souladu s kritérii 
udržitelnosti, 

 

32015L1513 Čl. 1 odst. 
1 (bod 12) 

12.‚biopalivy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využití 
půdy‘ biopaliva, jejichž vstupní suroviny byly 
vyprodukovány v režimech, které omezují vytěsňování 
produkce pro jiné účely, než je výroba biopaliv, a která 
byla vyrobena v souladu s kritérii udržitelnosti pro 
biopaliva stanovenými v článku 7b; 

§ 2 písm. h) h) zbytky ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví 
zbytky, které pocházejí přímo ze zemědělství, 
akvakultury, rybolovu a lesnictví; nezahrnují zbytky ze 
souvisejících odvětví nebo zpracování, 

32015L1513 Čl. 2 odst. 
1 (písm. v) 

v)‚zbytky ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a 
lesnictví‘ se rozumějí zbytky, které pocházejí přímo ze 
zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví; nezahrnují 
zbytky ze souvisejících odvětví nebo zpracování; 

  32015L1513 Čl. 1 odst. 
1 bod 14) 

14. ‚zbytky ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a 
lesnictví‘ zbytky, které pocházejí přímo ze zemědělství, 
akvakultury, rybolovu a lesnictví; nezahrnují zbytky ze 
souvisejících odvětví nebo zpracování.“ 

§ 2 písm. i) i) trvalými kulturami se rozumí víceleté plodiny, jejichž 
kmen se zpravidla nesklízí ročně, například rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích 
a palma olejná, 

 

32015L1513 Příloha I 
odst. 1 
třetí 
vysvětlivk
a 

(***)Trvalými kulturami se rozumějí víceleté plodiny, 
jejichž kmen se zpravidla nesklízí ročně, například rychle 
rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích 
a palma olejná.“ 

§ 2 písm. j) j) přírodní živicí jakýkoliv zdroj rafinérské suroviny, který se 
vyznačuje tím, že 

i. v ložisku na místě těžby vykazuje hustotu podle 
zkušební metody D287 Americké společnosti pro 
zkoušení a materiály API 10 ° nebo méně, 

32015L0652 Čl. 2 odst. 
2 

2)„přírodní živicí“ jakýkoliv zdroj rafinerské suroviny, který 
se vyznačuje tím, že: a) v ložisku na místě těžby vykazuje 
podle zkušební metody D287 Americké společnosti pro 
zkoušení a materiály (1) (dále jen „API“) hustotu API 10° 
nebo méně; b) jeho průměrná roční hodnota viskozity za 
teploty panující v ložisku přesahuje hodnotu vypočtenou 
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ii.  jeho průměrná roční hodnota viskozity za teploty 
panující v ložisku přesahuje hodnotu vypočtenou 
podle rovnice: viskozita (v centipoisech) = 518,98e-

0,038T; kde T je teplota ve stupních Celsia, 

iii. spadá pod definici dehtových písků pod kódem 
kombinované nomenklatury (KN) 2714 stanovenou v 
nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické 
nomenklatuře a o společném celním sazebníku a 

iv. mobilizace zdroje této suroviny se dosahuje těžebním 
vrtem nebo tepelně podporovanou gravitační 
drenáží, přičemž tepelná energie se získává 
převážně z jiných zdrojů, než je samotná těžená 
surovina, 

podle rovnice: viskozita (v centipoisech) = 518,98e-
0,038T; kde T je teplota ve stupních Celsia; c) spadá pod 
definici dehtových písků pod kódem kombinované 
nomenklatury (KN) 2714 stanovenou v nařízení Rady 
(EHS) č. 2658/87 (2); d) mobilizace zdroje této suroviny 
se dosahuje těžebním vrtem nebo tepelně podporovanou 
gravitační drenáží, přičemž tepelná energie se získává 
převážně z jiných zdrojů, než je samotný zdroj vstupní 
suroviny; 

§ 2 písm. k) k) ropnou břidlicí jakýkoliv zdroj rafinérské suroviny, který 
se nachází ve skalním ložisku, obsahuje pevné kerogeny 
a spadá pod definici ropné břidlice pod kódem KN 2714 
stanovenou nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a 
statistické nomenklatuře a o společném celním 
sazebníku; mobilizace zdroje suroviny se dosáhne 
těžebním vrtem nebo tepelně podporovanou gravitační 
drenáží, 

 

32015L0652 Čl. 2 odst. 
3 

3) „ropnou břidlicí“ jakýkoliv zdroj rafinerské suroviny, 
který se nachází ve skalním ložisku, obsahuje pevné 
kerogeny a spadá pod definici ropné břidlice pod kódem 
KN 2714 stanovenou nařízením (EHS) č. 2658/87. 
Mobilizace zdroje suroviny se dosáhne těžebním vrtem 
nebo tepelně podporovanou gravitační drenáží; 

§ 2 písm. l) l) konvenční ropou jakýkoliv zdroj rafinérské suroviny, 
který v ložisku na místě původu vykazuje podle zkušební 
metody D287 hustotu API vyšší než 10° a který nespadá 
pod definici kódu KN 2714 stanovenou nařízením Rady 
(EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o 
společném celním sazebníku. 

32015L0652 Čl. 2 odst. 
5 

5)„konvenční ropou“ jakýkoliv zdroj rafinerské suroviny, 
který v ložisku na místě původu vykazuje podle zkušební 
metody D287 hustotu API vyšší než 10° a který nespadá 
pod definici kódu KN 2714 stanovenou nařízením (EHS) 
č. 2658/87. 

§ 3 odst. 1 a 
2 

(1) Biopaliva splňují kritéria udržitelnosti, pokud 
a) vykazují úsporu emisí skleníkových plynů podle odstavce 

3, 
b) biomasa použitá k jejich výrobě splňuje požadavky 

uvedené v odstavcích 5 až 7 a 
c) biomasa použitá k jejich výrobě byla vypěstována 

v souladu s požadavky a normami podle společných 
pravidel pro režimy přímých podpor v rámci společné 

32009L0030 Článek 1 
bod 6 

(nový čl. 
7b odst. 
1) 

6) Vkládají se nové články, které zní: 

"Článek 7b 

Kritéria udržitelnosti pro biopaliva 

1. Bez ohledu na to, zda byly suroviny vypěstovány na 
území nebo mimo území Společenství, zohlední se 
energie z biopaliv pro účely uvedené v článku 7a, pouze 
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zemědělské politiky Evropské unie3), jde-li o biomasu 
vypěstovanou na území členského státu Evropské unie. 

(2) Biopaliva vyrobená z odpadu nebo zbytků, které 
nepocházejí ze zemědělství, akvakultury, rybolovu nebo 
lesnictví, splňují kritéria udržitelnosti, pokud vykazují úsporu 
emisí skleníkových plynů podle odstavce 3. 

 

pokud tato biopaliva splňují kritéria stanovená v 
odstavcích 2 až 6 tohoto článku. 

Aby mohla být biopaliva vyrobená z odpadu a zbytků 
jiných než ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a 
lesnictví zohledněna pro účely uvedené v článku 7a, však 
postačí, že splňují kritéria udržitelnosti stanovená v 
odstavci 2 tohoto článku. 

  32009L0028 Čl. 17 
odst. 1 

1. Bez ohledu na to, zda byly suroviny vypěstovány na 
území nebo mimo území Společenství, zohlední se 
energie z biopaliv a biokapalin pro účely uvedené v 
písmenech a), b) a c), pouze pokud tato biopaliva a 
biokapaliny splňují kritéria udržitelnosti stanovená v 
odstavcích 2 až 6: 

a) posuzování plnění požadavků této směrnice 
týkajících se vnitrostátních cílů; 

b) posuzování plnění povinností využívat energii z 
obnovitelných zdrojů; 

c) způsobilost k finanční podpoře na spotřebu biopaliv a 
biokapalin. 

Aby mohly být biopaliva a biokapaliny vyrobené z odpadů 
a zbytků jiných než ze zemědělství, akvakultury, rybolovu 
a lesnictví zohledněny pro účely uvedené v písmenech 
a), b) a c) však postačí, že splňují kritéria udržitelnosti 
stanovená v odstavci 2. 

  32009L0030 Článek 1 
bod 6 

(nový čl. 
7b odst. 
6) 

6. Zemědělské suroviny vypěstované ve Společenství a 
užité k výrobě biopaliv zohledněné pro účely uvedené v 
článku 7a musí být získány v souladu s požadavky a 
normami podle ustanovení uvedených pod nadpisem 
"Životní prostředí" v části A a v bodě 9 přílohy II nařízení 
Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se 
stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v 

                                                 

3) Čl. 6 odst. 1 a Příloha II bod A podbod 1 až 5 a bod B podbod 9 Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých 

podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.  
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rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce [] a v souladu s 
minimálními požadavky na dobrý zemědělský a 
environmentální stav definovaný podle čl. 6 odst. 1 
uvedeného nařízení 

  32009L0028 Čl. 17 
odst. 6 

6. Zemědělské suroviny vypěstované ve Společenství a 
užité k výrobě biopaliv a biokapalin zohledněných pro 
účely uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) musí být získány 
v souladu s požadavky a normami podle ustanovení 
uvedených pod nadpisem "Životní prostředí" v části A a v 
bodě 9 přílohy II nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 
19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro 
režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské 
politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro 
zemědělce [22] a v souladu s minimálními požadavky na 
dobrý zemědělský a environmentální stav definovaný v 
čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení. 

 

§ 3 odst. 3 a 
4 

(3) Úspora emisí skleníkových plynů při používání 
biopaliv splňujících kritéria udržitelnosti oproti emisím 
skleníkových plynů vznikajících v celém životním cyklu 
referenční fosilní pohonné hmoty musí činit nejméně 

a) 35 % do 31. prosince 2017 v případě biopaliv vyrobených 
ve zpracovatelském zařízení, uvedeném do provozu do 5. 
října 2015 včetně, 

b) 50 % od 1. ledna 2018 v případě biopaliv vyrobených ve 
zpracovatelském zařízení, uvedeném do provozu do 5. 
října 2015 včetně, 

c) 60 % v případě biopaliv vyrobených ve zpracovatelském 
zařízení, uvedeném do provozu po 5. říjnu 2015. 

(4) Hodnota emisí skleníkových plynů při používání 
biopaliv se stanoví podle § 4. Hodnota emisí skleníkových 
plynů vznikajících v celém životním cyklu referenční fosilní 
pohonné hmoty je stanovena v bodě 3 části B přílohy č. 1 
k tomuto nařízení.  

 

32015L1513 Čl. 1 odst. 
3 písm. a) 

3) Článek 7b se mění takto: a) odstavec 2 se nahrazuje 
tímto: „2.Úspora emisí skleníkových plynů při používání 
biopaliv zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
musí u biopaliv vyráběných v zařízeních, jejichž provoz 
začne po 5. říjnu 2015, činit alespoň 60 %. Má se za to, 
že zařízení je ‚v provozu‘, pokud došlo k fyzické výrobě 
biopaliv. V případě zařízení, jež byla v provozu k 5. říjnu 
2015 nebo dříve, musí pro účely uvedené v odstavci 1 
dosahovat biopaliva do 31. prosince 2017 úspory emisí 
skleníkových plynů ve výši nejméně 35 % a od 1. ledna 
2018 nejméně 50 %. Úspora emisí skleníkových plynů 
při používání biopaliv se vypočítá postupem podle čl. 7d 
odst. 1.“; 
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  32015L1513 Čl. 2 odst. 
5 písm. a) 

5) Článek 17 se mění takto: a) odstavec 2 se nahrazuje 
tímto: „2.Úspora emisí skleníkových plynů při používání 
biopaliv a biokapalin zohledněných pro účely uvedené v 
odstavci 1 musí u biopaliv a biokapalin vyráběných v 
zařízeních, jejichž provoz začne po 5. říjnu 2015, činit 
alespoň 60 %. Má se za to, že zařízení je ‚v provozu‘, 
pokud došlo k fyzické výrobě biopaliv nebo biokapalin. V 
případě zařízení, jež byla v provozu k 5. říjnu 2015 nebo 
dříve, musí pro účely uvedené v odstavci 1 dosahovat 
biopaliva a biokapaliny do 31. prosince 2017 úspory 
emisí skleníkových plynů ve výši nejméně 35 % a od 1. 
ledna 2018 nejméně 50 %. Úspora emisí skleníkových 
plynů při používání biopaliv a biokapalin se vypočítá 
postupem podle čl. 19 odst. 1.“; 

 

§ 3 odst. 5 (5) Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí 
pocházet z půdy s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti. 
Půda s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti je půda, 
která měla ke dni 1. ledna 2008 nebo později jeden z 
uvedených statusů, a to bez ohledu na to, zda ho stále ještě 
má, či nikoliv:  

a) les a jiné zalesněné plochy s původními druhy, kde nejsou 
žádné viditelné známky lidské činnosti a kde nejsou 
významně narušeny ekologické procesy, 

b) oblasti stanovené 

1. zákonem o ochraně přírody a krajiny4), 
prováděcím právním předpisem nebo příslušným 
orgánem k účelům ochrany přírody, pokud 
pěstování biomasy zasahuje do tohoto účelu, 
nebo  

2. rozhodnutím Evropské komise podle čl. 7c odst. 
5 ve spojení s čl. 7b odst. 3 písm. b) bod ii) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/30/ES za účelem ochrany vzácných nebo 

32009L0030 Článek 1 
bod 6 

(nový čl. 
7b odst. 
3) 

3. Biopaliva zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobena ze surovin získaných z půdy s 
vysokou hodnotou biologické rozmanitosti, totiž z půdy, 
která měla v lednu roku 2008 nebo později jeden z 
těchto statusů, a to bez ohledu na to, zda ho stále ještě 
má, či nikoliv: 

a) původní les a jiné zalesněné plochy, totiž les a jiné 
zalesněné plochy s původními druhy, kde nejsou žádné 
viditelné známky lidské činnosti a kde nejsou významně 
narušeny ekologické procesy; 

b) oblasti určené 

i) zákonem nebo příslušným orgánem k účelům ochrany 
přírody nebo 

ii) k ochraně vzácných nebo ohrožených ekosystémů či 
druhů, které byly uznány mezinárodními dohodami nebo 
zařazeny na seznam sestavený mezivládními 
organizacemi nebo Mezinárodní unií pro ochranu 

                                                 

4) Například § 4 odst. 1 a 2, § 6 odst. 1, § 13, § 14 a násl., § 45a a § 45e zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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ohrožených ekosystémů či druhů, pokud 
pěstování biomasy zasahuje do uvedených účelů 
ochrany přírody, 

 c) vysoce biologicky rozmanité travní porosty určené podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie 
stanovujícího kritéria a zeměpisné oblasti k určení 
vysoce biologicky rozmanitých travních porostů5), a to 

1. travní porosty, které by bez lidského zásahu 
zůstaly zachovány jako takové a jež stále 
vykazují přirozené složení druhů a ekologické 
charakteristiky a procesy, nebo 

2. porosty, které by bez lidského zásahu nezůstaly 
zachovány jako travní porosty a jsou druhově 
bohaté a neznehodnocené, pokud není 
prokázáno, že získávání biomasy je nezbytné k 
uchování statusu travních porostů. 

 

přírody, jsou-li uznány v souladu s čl. 7c odst. 4 druhým 
pododstavcem, 

ledaže se prokáže, že produkce surovin nezasahuje do 
uvedených účelů ochrany přírody; 

c) vysoce biologicky rozmanité travní porosty: 

i) travní porosty, které by bez lidského zásahu zůstaly 
zachovány jako takové a jež stále vykazují přirozené 
složení druhů a ekologické charakteristiky a procesy, 
nebo 

ii) porosty, které by bez lidského zásahu nezůstaly 
zachovány jako travní porosty a jsou druhově bohaté a 
neznehodnocené, ledaže je prokázáno, že získávání 
surovin je nezbytné k uchování statusu travních porostů. 

  32009L0028 Čl. 17 
odst. 3 

3. Biopaliva a biokapaliny zohledněné pro účely 
uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) nesmí být vyrobeny 
ze surovin získaných z půdy s vysokou hodnotou 
biologické rozmanitosti, totiž z půdy, která měla v lednu 
2008 nebo později jeden z těchto statusů, a to bez 
ohledu na to, zda ho stále ještě má či nikoliv: 

a) původní les a jiné zalesněné plochy, totiž les a jiné 
zalesněné plochy s původními druhy, kde nejsou žádné 
viditelné známky lidské činnosti a kde nejsou významně 
narušeny ekologické procesy; 

b) oblasti určené: 

                                                 

5) Nařízení Komise (EU) č. 1307/2014 ze dne 8. prosince 2014, kterým se stanoví kritéria a zeměpisné oblasti k určení vysoce biologicky rozmanitých travních porostů pro účely čl. 

7b odst. 3 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a čl. 17 odst. 3 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES 

o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 
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i) zákonem nebo příslušným orgánem k účelům ochrany 
přírody nebo 

ii) k ochraně vzácných nebo ohrožených ekosystémů či 
druhů uznaných mezinárodními dohodami nebo 
zařazených na seznam sestavený mezivládními 
organizacemi nebo Mezinárodní unií pro ochranu 
přírody, jsou-li uznávány v souladu s čl. 18 odst. 4 
druhým pododstavcem; 

ledaže se prokáže, že produkce surovin nezasahuje do 
uvedených účelů ochrany přírody; 

c) vysoce biologicky rozmanité travní porosty, totiž: 

i) původní travní porosty, které by bez lidského zásahu 
zůstaly zachovány jako takové a které vykazují 
přirozené složení druhů a ekologické charakteristiky a 
procesy, nebo 

ii) travní porosty, které by bez lidského zásahu nezůstaly 
zachovány jako takové a které jsou druhově bohaté a 
neznehodnocené, ledaže je prokázáno, že získávání 
surovin je nezbytné k uchování statusu travních porostů. 

  32015L1513 Čl. 1 odst. 
3 písm. b) 

3) Článek 7b se mění takto:  b) v odstavci 3 se zrušuje 
druhý pododstavec. 

  32015L1513 Čl. 2 odst. 
5 písm. b) 

5) Článek 17 se mění takto: b) v odstavci 3 se zrušuje 
druhý pododstavec. 

§ 3 odst. 6 (6) Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí být 
vypěstována na půdě, která byla ke dni 1. ledna 2008 

a) mokřadem, kterým se rozumí půda pokrytá nebo 
nasycená vodou trvale nebo po významnou část roku, 

b)  plochou o rozloze větší než 1 hektar se stromy vyššími 
než 5 metrů a pokryvem koruny tvořícím více než 30 %, 
nebo se stromy schopnými dosáhnout těchto limitů v 
daném místě, 

32009L0030 Článek 1 
bod 6 

(nový čl. 
7b odst. 
4) 

4. Biopaliva zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobena ze surovin získaných z půdy s 
velkou zásobou uhlíku, totiž z půdy, která měla v lednu 
2008 jeden z těchto statusů a již ho nemá: 

a) mokřady, totiž půda pokrytá nebo nasycená vodou 
trvale nebo po významnou část roku; 

b) souvisle zalesněné plochy, totiž půda o rozloze větší 
než 1 hektar se stromy vyššími než pět metrů a 
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c)  plochou o rozloze větší než 1 hektar se stromy vyššími 
než 5 metrů a pokryvem koruny tvořícím 10 až 30 % nebo se 
stromy schopnými dosáhnout těchto limitů v daném místě, 
pokud není prokázáno, že při uplatnění způsobu výpočtu 
stanoveného v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení je zásoba 
uhlíku v oblasti předtím, než došlo k přeměně půdy, a po její 
přeměně taková, že by podmínky stanovené v odstavci 3 byly 
splněny. 

 (7) Ustanovení odstavce 6 se nepoužijí, má-li půda stále 
status uvedený v odstavci 6 písm. a), b) nebo c) anebo jej 
měla v době, kdy byla surovina získána. 

 

porostem koruny tvořícím více než 30 %, nebo se 
stromy schopnými dosáhnout těchto limitů in situ; 

c) půda o rozloze větší než 1 hektar se stromy vyššími 
než pět metrů a porostem koruny tvořícím 10 až 30 % 
nebo se stromy schopnými dosáhnout těchto limitů in 
situ, ledaže je prokázáno, že při uplatnění metodiky 
stanovené v příloze IV části C je zásoba uhlíku v oblasti, 
přeNTím než došlo k přeměně půdy, a po její přeměně, 
taková, že by byly splněny podmínky stanovené v 
odstavci 2 tohoto článku. 

Ustanovení tohoto odstavce se nepoužijí, pokud v době, 
kdy byla surovina získána, měla půda stejný status jako 
v lednu roku 2008. 

  32009L0028 Čl. 17 
odst. 4 

4. Biopaliva a biokapaliny zohledněné pro účely 
uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) nesmí být vyrobeny 
ze surovin získaných z půdy s velkou zásobou uhlíku, 
totiž půdy, která měla v lednu roku 2008 jeden z těchto 
statusů a již ho nemá: 

a) mokřady, totiž půda pokrytá nebo nasycená vodou 
trvale nebo po významnou část roku; 

b) souvisle zalesněné oblasti, totiž půda o rozloze větší 
než jeden hektar se stromy vyššími než pět metrů a 
porostem koruny tvořícím více než 30 % nebo se stromy 
schopnými dosáhnout těchto limitů in situ; 

c) půda o rozloze větší než jeden hektar se stromy 
vyššími než pět metrů a porostem koruny tvořícím 10 až 
30 % nebo se stromy schopnými dosáhnout těchto limitů 
in situ, ledaže je prokázáno, že při uplatnění metodiky 
stanovené v příloze V části C je zásoba uhlíku v oblasti, 
předtím než došlo k přeměně půdy a po její přeměně, 
taková, že by byly splněny podmínky stanovené v 
odstavci 2 tohoto článku. 

Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, pokud v době, 
kdy byla surovina získána, měla půda stejný status jako 
v lednu 2008. 
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§ 3 odst. 8 (8) Biomasa splňující kritéria udržitelnosti nesmí pocházet 
z půdy, která byla  ke dni 1. ledna 2008 rašeliništěm, pokud 
není prokázáno, že její pěstování a získávání nezahrnuje 
odvodňování dříve neodvodňované půdy. 

 

32009L0030 Článek 1 
bod 6 

(nový čl. 
7b odst. 
5) 

5. Biopaliva zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobena ze surovin získaných z půdy, která 
byla v lednu 2008 rašeliništěm, ledaže je prokázáno, že 
pěstování a získávání těchto surovin nezahrnuje 
odvodňování dříve neodvodňované půdy. 

  32009L0028 Čl. 17 
odst. 5 

5. Biopaliva a biokapaliny zohledněné pro účely uvedené 
v odst. 1 písm. a), b) a c) nesmí být vyrobeny ze surovin 
získaných z půdy, která byla v lednu 2008 rašeliništěm, 
ledaže je prokázáno, že pěstování a získávání těchto 
surovin nezahrnuje odvodňování dříve neodvodňované 
půdy. 

§ 4 § 4 

Způsob stanovení úspory emisí skleníkových plynů 

 

(1) Ke stanovení úspory emisí skleníkových plynů se 
použije 

a) standardních hodnot emisí skleníkových plynů uvedených 
v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení,  

b) výpočtu ze skutečných hodnot zjištěných způsobem 
uvedeným v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, nebo 

c) výpočtu podle vzorce uvedeného v bodě 1 části B přílohy 
č. 1 k tomuto nařízení za použití některých dílčích 
standardních hodnot emisí skleníkových plynů pro 
biopaliva uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto 
nařízení. 

 

 (2) Pokud je biomasa pěstována na orné půdě6), která 
měla statut orné půdy před 1. lednem 2008, jsou roční emise 
skleníkových plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolané 
změnou využití půdy považovány za rovné nule. 

 

32009L0030 Článek 1 
bod 6 

(nový čl. 
7d odst. 
1) 

Článek 7d 

Výpočet emisí skleníkových plynů vznikajících během 
životního cyklu biopaliv 

1. Pro účely článku 7a a čl. 7b odst. 2 se emise 
skleníkových plynů vznikající během životního cyklu 
biopaliv vypočtou tímto způsobem: 

a) pokud je standardní hodnota pro úspory emisí 
skleníkových plynů u způsobu výroby biopaliva 
stanovena v příloze IV části A nebo B a pokud se 
hodnota el pro tato biopaliva vypočítaná v souladu s 
přílohou IV částí C bodem 7 rovná nule nebo je nižší 
než nula, použitím této standardní hodnoty nebo 

b) použitím skutečné hodnoty vypočítané podle 
metodiky stanovené v příloze IV části C nebo 

c) použitím hodnoty vypočítané jako součet faktorů 
vzorce uvedeného v příloze IV části C bodě 1, kde pro 
některé činitele mohou být použity rozložené standardní 
hodnoty v příloze IV části D nebo E a pro všechny 

                                                 

6) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.  
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ostatní činitele skutečné hodnoty vypočítané podle 
metodiky stanovené v příloze IV části C. 

 

  32009L0028 Čl. 19 
odst. 1 

1. Pro účely uvedené v čl. 17 odst. 2 se úspora emisí 
skleníkových plynů při používání biopaliv a biokapalin 
vypočte tímto způsobem: 

a) pokud je standardní hodnota pro úspory emisí 
skleníkových plynů pro způsob výroby stanovena v 
příloze V části A nebo B a pokud se hodnota el pro tato 
biopaliva nebo biokapaliny vypočítaná v souladu s 
přílohou V částí C bodem 7 rovná nule nebo je nižší než 
nula, použitím této standardní hodnoty; 

b) použitím skutečné hodnoty vypočítané podle 
metodiky stanovené v příloze V části C; nebo 

c) použitím hodnoty vypočítané jako součet činitelů ve 
vzorci uvedeném v příloze V části C bodě 1, kde pro 
některé činitele mohou být použity rozložené standardní 
hodnoty v příloze V části D nebo E, a pro všechny ostatní 
činitele skutečné hodnoty vypočítané podle metodiky 
stanovené v příloze V části C. 

  32015L1513 Čl. 1 odst. 
5 písm. a) 

(odstavec 
3) 

5) Článek 7d se mění takto: a) odstavce 3, 4 a 5 se 
nahrazují tímto:  

„3.Komisi lze typické emise skleníkových plynů z 
pěstování zemědělských surovin předložit v případě 
členských států ve zprávách podle odstavce 2 a v případě 
území mimo Unii ve zprávách, které jsou rovnocenné 
zprávám uvedeným v odstavci 2 a vypracovaným 
příslušnými orgány. 
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§ 5 odst. 1 § 5 

Základní hodnota produkce emisí skleníkových plynů 
pro fosilní pohonné hmoty a způsob výpočtu emisí 

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

 
(1) Základní hodnota produkce emisí skleníkových 

plynů pro fosilní pohonné hmoty činí 94,1 gCO2ekv/MJ.  

32015L0652 Čl. 4 Výpočet základní normy paliv a snížení intenzity 
skleníkových plynů 

 

Pro účely ověření toho, zda dodavatelé plní své závazky 
vyplývající z čl. 7a odst. 2 směrnice 98/70/ES, jim členské 
státy stanoví povinnost porovnávat snížení emisí 
skleníkových plynů vznikajících během životního cyklu 
paliv a elektřiny, kterého dosáhli, se základní normou pro 
paliva stanovenou v příloze II této směrnice. 

 
 

32015L0652 Příloha II Výpočet základní normy pro paliva u fosilních paliv 

 

Metoda výpočtu 

a) Základní norma pro paliva se vypočítá na 
základě průměrné spotřeby fosilních paliv v případě 
benzinu, motorové nafty, plynového oleje, zkapalněný 
ropného plynu a stlačeného zemního plynu v Unii takto: 

základní norma pro paliva 
je dána vzorcem: = 

 

kde: 

„x“ představuje různá paliva a energie spadající do 
působnosti této směrnice definované v tabulce níže; 

GHGix je jednotková intenzita skleníkových plynů z roční 
dodávky paliva „x“ nebo energie spadajícího do 
působnosti této směrnice prodané na trhu vyjádřená 
v gCO2eq/MJ. Použijí se hodnoty pro fosilní paliva 
uvedené v části 2 bodě 5 přílohy I. 

„MJx“ představuje celkovou dodanou energii respektive 
energii získanou z uvedeného objemu paliva „x“ 
vyjádřenou v megajoulech 

b) Údaje o spotřebě 

  

 

  

x 
x 

x 
x x 

MJ 

MJ GHGi 
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Údaje o spotřebě použité k výpočtu příslušné hodnoty 
jsou tyto 

Palivo Spotřeba 
energie (MJ) 

Zdroj 

Nafta 7 894 969 × 
106 

Zprávy členských 
států UNFCCC za 
rok 2010 

Plynové oleje 
určené pro 
nesilniční 
pojízdné stroje 

240 763 × 106 

Benzin 3 844 356 × 
106 

Zkapalněný 
ropný plyn  

217 563 × 106 

Stlačený zemní 
plyn 

51 037 × 106 

 

Intenzita skleníkových plynů 

 

Základní norma pro paliva pro rok 2010 se stanovuje na 
94,1 gCO2eq/MJ. 

§ 5 odst. 2 
(2) Způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z 

pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní 
účely je stanoven v příloze č. 2 k tomuto nařízení. 

 

32015L0652 ČI. 3 odst. 
1 

1.   Pro účely čl. 7a odst. 2 směrnice 98/70/ES zajistí 
členské státy, aby dodavatelé používali k určení intenzity 
skleníkových plynů z jimi dodávaných paliv metodu 
výpočtu uvedenou v příloze I této směrnice. 

§ 6 odst. 1 
až 5 

§ 6 

Obsahové náležitosti a vzor zprávy o emisích  

 

(1) Zpráva o emisích musí obsahovat informace o  

a) celkovém množství každého druhu dodané pohonné hmoty 
pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely s udáním 
místa nákupu a jejího původu, 

32015L0652 Příloha I 
část 2 bod 
2 

Metoda výpočtu intenzity skleníkových plynů vznikajících 
během životního cyklu paliv a energie a k podávání zpráv 
o této intenzitě ze strany dodavatelů 

Část 2 

Podávání zpráv dodavateli o palivech jiných než 
biopalivech 

2. Původ 
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b) množství emisí skleníkových plynů na jednotku energie 
obsaženou v dodaných druzích pohonných hmot pro 
dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely během 
úplného životního cyklu, 

c) způsobech výroby biopaliv, množství biopaliv vyrobených 
z potravinářské biomasy a množství emisí skleníkových 
plynů na jednotku energie obsaženou v dodaných druzích 
pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro 
dopravní účely během úplného životního cyklu zahrnující i 
předběžné odhadované emise z biopaliv vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy uvedené v příloze č. 3 
k tomuto nařízení, a to pouze pro informativní účely, 

d) souhrnném snížení emisí z těžby spolu s informacemi 
uvedenými pod body 2 až 9 části E přílohy č. 6 k tomuto 
nařízení 

(2) Jako místo nákupu se u motorového benzinu a 
motorové nafty pro dopravní účely uvádí název státu a název 
rafinérie, ve které byl motorový benzin a motorová nafta 
vyrobena. U zkapalněného ropného plynu, zemního plynu, 
vodíku a elektřiny pro dopravní účely je postačující uvést, zda 
pochází ze zemí Evropské unie, nebo ze zemí mimo 
Evropskou unii. U biopaliv se jako místo nákupu uvádí stát, 
ve kterém bylo biopalivo vyrobeno. V případě, že dodavatel 
motorového benzinu nebo motorové nafty prokáže, že ani s 
vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat, nebyl 
schopen místo nákupu zjistit, uvede, zda motorový benzin 
nebo motorová nafta, případně biopalivo pochází ze zemí 
Evropské unie, nebo ze zemí mimo Evropskou unii.  

 (3) Jako původ se u fosilních pohonných hmot uvádí 
obchodní název vstupní suroviny uvedený v příloze č. 1, části 
II, bodu 7 Směrnice Rady (EU) 2015/652 v případě, že 
dodavatelé motorového benzinu nebo motorové nafty dováží 
ropu ze zemí mimo Evropskou unii nebo přijímají dodávky 
ropy z jiného členského státu podle článku 1 nařízení Rady č. 

„Původem“ se rozumí obchodní název vstupní suroviny 
uvedený v části 2 bodě 7 této přílohy, ovšem pouze 
v případě, že mají dodavatelé k dispozici nezbytné 
informace, a to 

a) jakožto osoba nebo podnik zabývající se 
dovozem ropy ze třetích zemí nebo přijímající dodávky 
ropy z jiného členského státu podle článku 1 nařízení 
Rady (ES) č. 2964/957; nebo 

b) na základě ujednání o výměně informací 
s ostatními dodavateli. 

Ve všech ostatních případech se původem rozumí 
označení toho, zda se jedná o palivo pocházející ze zemí 
EU nebo ze zemí mimo EU. 

Informace o původu paliva, které shromažďují a 
v příslušné zprávě členským státům poskytují 
dodavatelé, jsou důvěrné, což ovšem Komisi nebrání 
zveřejňovat obecné informace nebo informace 
v souhrnné podobě, které neobsahují podrobnosti o 
jednotlivých podnicích. 

U biopaliv se původem rozumí způsob výroby biopaliva 
uvedený v příloze IV směrnice 98/70/ES. 

V případě použití více druhů vstupních surovin uvedou 
dodavatelé množství konečného produktu vyrobené 
v příslušném zpracovatelském zařízení v předmětném 
roce, za který se podává zpráva, u každé z těchto 
vstupních surovin, a to v tunách. 

3. Místo nákupu 

„Místem nákupu“ se rozumí země a název 
zpracovatelského zařízení, v němž prošlo palivo nebo 
energie poslední podstatnou proměnou, přičemž tento 
údaj se používá k určení původu paliva či energie 
v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/938. 

                                                 

7 Nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství (Úř. věst. L 310, 22.12.1995, s. 5). 

8 Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 
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2964/95/ES nebo mají k dispozici nezbytné informace od 
ostatních dodavatelů motorového benzinu nebo motorové 
nafty. V ostatních případech se jako původ uvádí označení, 
zda se jedná o pohonnou hmotu pořízenou ze zemí Evropské 
unie nebo ze zemí mimo Evropskou unii. U biopaliv se jako 
původ uvádí způsob výroby biopaliva uvedený v příloze č. 1 k 
tomuto nařízení.  

(4) V případě použití více druhů vstupních surovin se 
s výjimkou případů podle odstavce 5 uvádí množství 
konečného produktu vyrobeného v příslušném 
zpracovatelském zařízení v předmětném roce, za který se 
podává zpráva o emisích, u každé z těchto vstupních surovin. 

 (5) Dodavatelé motorové nafty nebo motorového 
benzinu z řad malých a středních podniků podle doporučení 
Komise 2003/361/ES o definici mikropodniků a malých a 
středních podniků, jako původ a místo nákupu uvádí, zda 
pohonná hmota pochází ze zemí Evropské unie, nebo ze 
zemí mimo Evropskou unii. 

 

4. Malé a střední podniky 

V případě dodavatelů z řad malých a středních podniků 
se „původ“ a „místo nákupu“ uvádí odchylně, a to jako 
palivo pocházející ze zemí EU, nebo případně ze zemí 
mimo EU bez ohledu na to, zda dovážejí ropu, nebo 
dodávají minerální oleje a oleje ze živičných materiálů. 

5. Průměrné standardní hodnoty intenzity 
skleníkových plynů během životního cyklu u paliv jiných 
než jsou biopaliva a elektřiny 

Zdroj surovin 
a zpracování 

Palivo 
uvedené na 
trh 

Intenzita 
skleníkovéh
o plynu 
během 
životního 
cyklu 
(gCO2eq/M
J) 

Vážená 
intenzita 
skleníkové
ho plynu 
během 
životního 
cyklu 
(gCO2eq/M
J) 

Konvenční 
ropa 

Benzin 93,2 93,3 

Zkapalněný 
zemní plyn 

94,3 

Zkapalněné 
uhlí 

172 

Přírodní 
živice 

107 

Ropná 
břidlice 

131,3 

Konvenční 
ropa 

Motorová 
nafta nebo 
plynový olej 

95 95,1 

Zkapalněný 
zemní plyn 

94,3 

                                                 
11.1.1993, s. 1). 
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Zkapalněné 
uhlí 

172 

Přírodní 
živice 

108,5 

Ropná 
břidlice 

133,7 

Jakýkoliv 
fosilní zdroj 

Zkapalněný 
ropný plyn 
v zážehové
m motoru 

73,6  73,6 

Zemní plyn, 
směs EU 

Stlačený 
zemní plyn 
v zážehové
m motoru 

69,3 69,3 

Zemní plyn, 
směs EU 

Zkapalněný 
plyn 
v zážehové
m motoru 

74,5 74,5 

Sabatierova 
reakce 
vodíku 
získaného 
elektrolýzou 
za použití 
nebiologické 
obnovitelné 
energie 

Stlačený 
syntetický 
methan 
v zážehové
m motoru 

3,3 3,3 

Zemní plyn 
za použití 
parního 
reformování 

Stlačený 
vodík 
v palivovém 
článku 

104,3 104,3 

Elektrolýza, 
při níž jsou 
zdrojem 
energie 
výlučně 

Stlačený 
vodík 
v palivovém 
článku 

9,1 9,1 
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nebiologické 
obnovitelné 
zdroje 

Uhlí Stlačený 
vodík 
v palivovém 
článku 

234,4 234,4 

Uhlí se 
zachycování
m a 
ukládáním 
uhlíku 
z emisí 
z procesů 

Stlačený 
vodík 
v palivovém 
článku 

52,7 52,7 

Odpadní 
plasty 
z fosilních 
vstupních 
surovin 

Benzin, 
motorová 
nafta nebo 
plynový olej 

86 86 

 

6. Elektřina 

Pro účely zpráv, které podávají dodavatelé energie o 
elektřině spotřebované elektrickými vozidly a motocykly, 
by měly členské státy vypočítat celostátní průměrné 
standardní hodnoty během životního cyklu, a to v souladu 
s příslušnými mezinárodními normami. 

Případně mohou členské státy u elektřiny místo toho 
povolit svým dodavatelům, aby určili hodnoty jednotkové 
intenzity skleníkových plynů (gCO2eq/MJ), a to podle 
údajů vykazovaných členskými státy na základě: 

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1099/20089 nebo 

                                                 

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice (Úř. věst. L 304, 14.11.2008, s. 1). 
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b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 525/201310 nebo 

c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 666/201411. 

 

7. Obchodní název vstupní suroviny 

 

  32015L1513 ČL 1 odst. 
2 písm. d 
(odstavec 
7) 

Článek 7a se mění takto: 
d) doplňují se nové odstavce, které znějí:  
„7. Jako součást povinnosti podávat zprávy podle 
odstavce 1 členské státy zajistí, aby dodavatelé paliv 
podali každoročně orgánu, který určí dotyčný členský 
stát, zprávu o způsobu výroby biopaliv, o objemech 
biopaliv vyrobených ze vstupních surovin zařazených do 
části A přílohy V a o emisích skleníkových plynů během 
životního cyklu na jednotku energie, včetně předběžných 
průměrných odhadovaných emisí z biopaliv vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy. Členské státy 
oznámí tyto údaje Komisi.“ 

 (6) Vzor zprávy o emisích, zpracovaný v souladu 
s požadavky na předkládání údajů členskými státy 
stanovenými v čl. 5 odst. 2 směrnice Rady 2015/652/EU, 
zveřejní ministerstvo způsobem umožňující dálkový přístup. 

 

32015L0652 Čl. 3 odst. 
2 

2.   Pro účely čl. 7a odst. 1 druhého pododstavce a čl. 7a 
odst. 2 směrnice 98/70/ES stanoví členské státy 
dodavatelům povinnost vykazovat údaje na základě 
definic a metody výpočtu stanovených v příloze I této 
směrnice. Tyto údaje se vykazují každoročně za použití 
šablon uvedených v příloze IV této směrnice. 

§ 7 § 7 

Požadavky na biopaliva, která mají nízký dopad v 
souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy  

32015L1513 Příloha II 
odst. 3 

Přílohy směrnice 2009/28/ES se mění takto:  

3) Doplňuje se nová příloha, která zní:  

„PŘÍLOHA IX 

                                                 

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších 

informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13). 

11 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 666/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se stanoví základní požadavky na inventurní systém Unie a zohledňují změny v 

souvislosti s potenciály globálního oteplování a mezinárodně dohodnutými pokyny k inventurám podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 179, 

19.6.2014, s. 26). 
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Požadavky na biopaliva, která mají nízký dopad v 
souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy, jsou 
stanoveny v příloze č. 4 k tomuto nařízení. 

 

Část A. Vstupní suroviny a paliva, za jejichž příspěvek k 
cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 prvním pododstavci se 
považuje dvojnásobek jejich energetického obsahu:  

a) řasy, pokud jsou pěstovány na pevnině ve vodních 
nádržích či fotobioreaktorech;  

b) podíl biomasy na směsném komunálním odpadu, nikoli 
však tříděný domácí odpad, který spadá pod cíle 
recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) směrnice 
2008/98/ES;  

c) biologický odpad ve smyslu čl. 3 bodu 4 směrnice 
2008/98/ES ze soukromých domácností, na který se 
vztahuje tříděný sběr ve smyslu čl. 3 bodu 11 uvedené 
směrnice;  

d) podíl biomasy na průmyslovém odpadu, který není 
vhodný pro využití v potravinovém či krmivovém řetězci, 
včetně materiálů pocházejících z maloobchodu a 
velkoobchodu a zemědělsko-potravinářského průmyslu, 
jakož i odvětví rybolovu a akvakultury, ale ne vstupní 
suroviny uvedené v části B této přílohy;  

e) sláma;  

f) chlévská mrva a kal z čistíren odpadních vod;  

g) odpadní vody z lisovny palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;  

h) dehet z tálového oleje;  

i) surový glycerin;  

j) bagasa;  

k) matoliny a vinné kaly;  

l) ořechové skořápky;  

m) plevy;  

n) kukuřičné klasy zbavené zrn; 

o) podíl biomasy na odpadu a zbytcích z lesnictví a z 
dřevozpracujících odvětví, jako jsou kůra, větve, 
nekomerční pročistky, listí, jehličí, koruny stromů, piliny, 

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



 

22 

hobliny, černý louh, hnědý louh, kal z vláknovin, lignin a 
tálový olej;  

p) další nepotravinářské celulózové vláknoviny, jak jsou 
vymezeny v čl. 2 druhém pododstavci písm. s);  

q) další lignocelulózové vláknoviny, jak jsou vymezeny v 
čl. 2 druhém pododstavci písm. r), s výjimkou pilařského 
dřeva a dýhařského dřeva; r) obnovitelná kapalná a 
plynná paliva nebiologického původu používaná v 
odvětví dopravy;  

s) zachycování a využívání uhlíku pro účely dopravy, 
jedná-li se o energii z obnovitelných zdrojů v souladu s čl. 
2 druhým pododstavcem písm. a).  

t) bakterie, jedná-li se o energii z obnovitelných zdrojů v 
souladu s čl. 2 druhým pododstavcem písm. a). 

Část B. Vstupní suroviny, za jejichž příspěvek k cíli 
uvedenému v čl. 3 odst. 4 prvním pododstavci se 
považuje dvojnásobek jejich energetického obsahu:  

a) použitý kuchyňský olej;  

b) živočišné tuky kategorií 1 a 2 podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (*). 

§ 8 § 8 

Podmínky ověření snížení emisí z těžby 

(1) Pro ověření snížení emisí z těžby musí být splněny 
tyto podmínky: 

a) snížení emisí z těžby je stanoveno v souladu se zásadami 
a standardy stanovenými v mezinárodních normách, a to 
zejména v normách ISO 14064, ISO 14065 a ISO 14066, 

b) snížení emisí z těžby a základní hodnoty produkce emisí 
jsou sledovány, jsou o nich podávány zprávy, a jsou 
ověřovány v souladu s normou ISO 14064 a vykázané 
výsledky jsou rovnocenně spolehlivé jako údaje stanovené 

32015L0652 Příloha I 
část 1 
písm. d) 
bod ii. 

d) Snižování emisí z těžby (UER) 

„Snižování emisí z těžby (UER)“ se rozumí snižování 
výrobních emisí skleníkových plynů (upstream emission 
reduction), které uvádí dodavatel a které se měří 
v gCO2eq, a to pokud byly ve zprávě vyčísleny a vykázány 
v souladu s těmito požadavky: 

ii) Výpočet 

Snížení emisí skleníkových plynů z těžby se stanoví 
odhadem a osvědčí se v souladu se zásadami a 
standardy stanovenými v mezinárodních normách, a 
to zejména v normách ISO 14064, ISO 14065 
a ISO 14066. 

Snížení emisí z těžby a základní hodnoty emisí se 
musí sledovat, musí se o nich podávat zprávy a musí 
se ověřovat v souladu s normou ISO 14064 a 
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v nařízeních Komise (EU) č. 600/2012 a (EU) č. 601/2012 
a  

c) ověření způsobu stanovení snížení emisí z těžby je 
provedeno podle normy ISO 14064-3. 

 

vykázané výsledky musí být rovnocenně spolehlivé 
jako údaje stanovené v nařízeních Komise (EU) č. 
600/201212 a (EU) č. 601/201213. Ověření metod 
odhadu snížení emisí z těžby je třeba provést podle 
normy ISO 14064-3, přičemž organizace provádějící 
ověření musí být akreditována v souladu s normou 
ISO 14065. 

 

§ 9 § 9 

 Požadavky na systém kvality a systém hmotnostní 
bilance zabezpečující plnění kritérií udržitelnosti 

 

(1) Systém kvality musí v jakémkoliv okamžiku 
umožňovat prokázání původu biomasy, meziproduktů a 
samotných biopaliv a musí zahrnovat 

a) zavedení a vykazování systému hmotnostní bilance 
prokazujícího plně původ biomasy, meziproduktů nebo 
samotných biopaliv splňujících kritéria udržitelnosti při 
jejich mísení s produkty, které nesplňují kritéria 
udržitelnosti,  

b) vedení evidence příchozích a odchozích produktů a jejich 
evidenční provázání na přijatá samostatná prohlášení, 
přijatá a vydaná dílčí prohlášení o shodě a přijatá a vydaná 
prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, 

c) uchovávání evidence podle písmene b) po dobu nejméně 
5 let a 

d) vedení evidence vnitropodnikových procesů, zajišťujících 
správnost a průkaznost postupů podle písmen a) a b). 

 

32009L0030 Článek 1 
bod 6 

(nový čl. 
7c odst. 1) 

"Článek 7c 

Ověřování souladu s kritérii udržitelnosti pro biopaliva 

1. Mají-li být biopaliva zohledněna pro účely uvedené v 
článku 7a, vyžádají si členské státy od hospodářských 
subjektů, aby prokázaly, že byla splněna kritéria 
udržitelnosti stanovená v čl. 7b odst. 2 až 5. Za tím 
účelem od hospodářských subjektů požadují, aby použily 
systém hmotnostní bilance, který 

a) umožňuje, aby byly dodávky surovin nebo biopaliv s 
rozdílnými parametry z hlediska udržitelnosti míseny; 

b) požaduje informace ohledně parametrů z hlediska 
udržitelnosti a objemů dodávek uvedených v písmenu a) 
potvrzující, že zůstávají spojeny se směsí, a 

c) stanoví, že součet všech dodávek odebraných ze 
směsi se vyznačuje stejnými parametry udržitelnosti ve 
stejných množstvích jako součet všech dodávek 
přidaných do směsi. 

 

                                                 

12Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 181, 12.7.2012, s. 1). 

13Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. 

věst. L 181, 12.7.2012, s. 30). 
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(2) Systém hmotnostní bilance umožňuje, aby dodávky 
biomasy, meziproduktů nebo biopaliv, které splňují kritéria 
udržitelnosti podle § 3, byly míseny, přestože vykazují 
rozdílnou produkci emisí skleníkových plynů, a dále musí 
zajistit, aby 

a) informace ohledně hmotností i produkce emisí 
skleníkových plynů u jednotlivých příchozích 
dodávek  biomasy, meziproduktů nebo biopaliv byly 
součástí dokumentace doprovázející směs, 

b) součet hmotností i produkce emisí skleníkových plynů u 
dodávek splňujících kritéria udržitelnosti přidaných do 
směsi se rovnal nebo byl větší než součet hmotností i 
produkce emisí skleníkových plynů dodávek splňujících 
kritéria udržitelnosti odebraných ze směsi; tato bilance 
musí být uzavřena vždy nejpozději k poslednímu dni 
platnosti certifikátu podle § 21 odst. 1 až 3 zákona, ne však 
dříve než 30 dní před koncem jeho platnosti; příchozí a 
odchozí dodávky biomasy, meziproduktů nebo biopaliv, 
které byly nakoupeny nebo prodány po dni uzavření 
hmotnostní bilance do posledního dne platnosti certifikátu 
včetně, se započítávají do následujícího bilančního 
období, 

c) v případě smíchání produktů splňujících kritéria 
udržitelnosti podle § 3 s produkty, které tato kritéria 
nesplňují, množství udržitelných produktů přidaných do 
směsi bylo zjištěno předem a množství produktů, které 
budou ze směsi odebrány a mají sloužit jako produkty 
splňující kritéria udržitelnosti podle § 3, nebylo vyšší než 
množství udržitelných produktů do směsi přidaných.  

(3) Náležitosti evidence u osob podle § 21 odst. 1 až 3 
zákona jsou stanoveny v části A přílohy č. 5 k tomuto 
nařízení. 

(4) Náležitosti evidence pěstitele biomasy jsou 
stanoveny v části B přílohy č. 5 k tomuto nařízení. 
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  32009L0028 Čl. 18 
odst. 1 

1. Mají-li být biopaliva a jiné biokapaliny zohledněny v čl. 
17 odst. 1 písm. a), b) a c), vyžádají si členské státy od 
hospodářských subjektů, aby prokázaly, že byla splněna 
kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 odst. 2 až 5. Za 
tím účelem od hospodářských subjektech požadují, aby 
použily systém hmotnostní bilance, který: 

a) umožňuje, aby byly dodávky surovin nebo biopaliv s 
rozdílnými parametry udržitelnosti míseny; 

b) požaduje informace ohledně parametrů udržitelnosti a 
objemů dodávek uvedených v písmenu a) potvrzující, že 
zůstávají spojeny se směsí, a 

c) stanoví, že součet všech dodávek odebraných ze 
směsi se vyznačuje stejnými parametry udržitelnosti ve 
stejných množstvích jako součet všech dodávek 
přidaných do směsi. 

§ 10 odst. 3 § 10 

Náležitosti certifikátů podle § 21 odst. 1 až 3 
zákona, samostatného prohlášení pěstitele 

biomasy o splnění kritérií udržitelnosti, dílčího 
prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, 

prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a 
dokladu o snížení emisí z těžby 

 

(3) Náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby jsou 
stanoveny v části E přílohy č. 6 k tomuto nařízení. 

 

 

32015L0652 Příloha I 
část 2 bod 
1 

Metoda výpočtu intenzity skleníkových plynů vznikajících 
během životního cyklu paliv a energie a k podávání zpráv 
o této intenzitě ze strany dodavatelů 

Část 2 

Podávání zpráv dodavateli o palivech jiných než 
biopalivech 

1. Snižování emisí skleníkových plynů z těžby u 
fosilních paliv 

Aby bylo možno snížení emisí z těžby pro účely metody 
podávání zpráv a výpočtu zohlednit, musí dodavatelé 
podat orgánu, který jednotlivé členské státy určí, zprávu 
obsahující: 

a) datum zahájení projektu, které musí být pozdější 
než 1. leden 2011; 

b) roční snížení emisí v gCO2eq; 

c) dobu, po kterou k uvedenému snížení 
docházelo; 
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d) místo projektu, které se nachází nejblíže zdroji 
emisí z hlediska zeměpisné šířky a délky ve stupních 
s přesností na čtyři desetinná místa; 

e) základní roční hodnoty emisí před zavedením 
opatření ke snížení emisí a roční hodnoty emisí po 
zavedení opatření ke snížení emisí, a to v gCO2eq/MJ 
z vyrobených vstupních surovin; 

f) jedinečné jednorázové číslo certifikátu označující 
příslušný režim a uváděné snížení emisí skleníkových 
plynů; 

g) jedinečné jednorázové číslo označující metodiku 
výpočtu a příslušný režim; 

h) pokud se projekt týká těžby ropy, historické roční 
průměry a průměry za rok uvedený ve zprávě, pokud 
jde o poměr plynu k ropě („gas-to-oil ratio – GOR) 
ve vytěženém materiálu, tlak v ložisku, hloubku vrtu a 
množství z něj vytěžené ropy. 

 

Příloha č. 1 
část A 

ZPŮSOB STANOVENÍ ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH 
PLYNŮ BĚHEM CELÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU BIOPALIV  

A. STANDARDNÍ HODNOTY 

 

32009L0030 Příloha IV 
části A, B, 
D a E 

Pravidla pro výpočet emisí skleníkových plynů 
vznikajících během životního cyklu biopaliv 

  32009L0028 Příloha 
V části A, 
B, D a E 

PRAVIDLA PRO VÝPOČET DOPADŮ SKLENÍKOVÝCH 
PLYNŮ Z BIOPALIV, BIOKAPALIN A REFERENČNÍCH  
FOSILNÍCH PALIV 

Příloha č. 1 
část B 

B. Způsob výpočtu emisí skleníkových plynů vznikajících 
během celého životního cyklu biopaliv 

32009L0030 Příloha IV 
část C 

Pravidla pro výpočet emisí skleníkových plynů 
vznikajících během životního cyklu biopaliv 

  32009L0028 Příloha 
V část C 

PRAVIDLA PRO VÝPOČET DOPADŮ SKLENÍKOVÝCH 
PLYNŮ Z BIOPALIV, BIOKAPALIN A REFERENČNÍCH  
FOSILNÍCH PALIV 

  32015L1513 Příloha I 
odst. 1 

Přílohy směrnice 98/70/ES se mění takto: 

1) V části C přílohy IV se bod 7 nahrazuje tímto:  
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„7. Anualizované hodnoty emisí pocházejících ze změn v 
zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy, 
el, se vypočítají rozdělením celkových emisí rovnoměrně 
mezi dvacet let. Pro výpočet těchto emisí se použije 
následující rovnice: el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 
1/P – eB, (*) kde el =anualizované emise skleníkových 
plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve 
využívání půdy (vyjádřené jako ekvivalentní hmotnost (v 
gramech) CO2 na jednotku energie biopaliva nebo 
biokapalin (v megajoulech)). ‚Orná půda‘ (**) a ‚trvalé 
kultury‘ (***) se považují za jeden způsob využívání půdy; 
CSR =zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená s 
referenčním využíváním půdy (vyjádřená jako hmotnost 
(v tunách) uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, 
tak vegetaci). Za referenční využívání půdy se považuje 
využívání půdy v lednu 2008 nebo 20 let před získáním 
suroviny, přičemž se použije pozdější datum; CSA 
=zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená s 
referenčním využíváním půdy (vyjádřená jako hmotnost 
(v tunách) uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, 
tak vegetaci). V případech, kdy dochází k hromadění 
zásob uhlíku po dobu přesahující jeden rok, stanoví se 
hodnota činitele CSA jako odhad zásoby na jednotku 
plochy za období dvaceti let nebo v době zralosti plodiny, 
přičemž se použije situace, která nastane dříve; P 
=produktivita plodiny (vyjádřená jako energie z biopaliva 
nebo biokapaliny na jednotku plochy za rok) a eB =bonus 
ve výši 29 gCO2eq/MJ biopaliva nebo biokapaliny, pokud 
je biomasa získávána ze znehodnocené půdy, která 
prošla obnovou, za podmínek stanovených v bodě 8. 

  32015L1513 Příloha II 
odst. 1 

Přílohy směrnice 2009/28/ES se mění takto:  

1) V části C přílohy V se bod 7 nahrazuje tímto: 

„7. Anualizované hodnoty emisí pocházejících ze změn v 
zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy, 
el, se vypočítají rozdělením celkových emisí rovnoměrně 
mezi dvacet let. Pro výpočet těchto emisí se použije 
následující rovnice: el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 
1/P – eB, (*) kde el =anualizované emise skleníkových 
plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve 
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využívání půdy (vyjádřené jako ekvivalentní hmotnost (v 
gramech) CO2 na jednotku energie biopaliva nebo 
biokapalin (v megajoulech)). ‚Orná půda‘ (**) a ‚trvalé 
kultury‘ (***) se považují za jeden způsob využívání půdy; 
CSR =zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená s 
referenčním využíváním půdy (vyjádřená jako hmotnost 
(v tunách) uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, 
tak vegetaci). Za referenční využívání půdy se považuje 
využívání půdy v lednu 2008 nebo 20 let před získáním 
suroviny, přičemž se použije pozdější datum; CSA 
=zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená s 
referenčním využíváním půdy (vyjádřená jako hmotnost 
(v tunách) uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, 
tak vegetaci). V případech, kdy dochází k hromadění 
zásob uhlíku po dobu přesahující jeden rok, stanoví se 
hodnota činitele CSA jako odhad zásoby na jednotku 
plochy za období dvaceti let nebo v době zralosti plodiny, 
přičemž se použije situace, která nastane dříve; P 
=produktivita plodiny (vyjádřená jako energie z biopaliva 
nebo biokapaliny na jednotku plochy za rok) a eB =bonus 
ve výši 29 gCO2eq/MJ biopaliva nebo biokapaliny, pokud 
je biomasa získávána ze znehodnocené půdy, která 
prošla obnovou, za podmínek stanovených v bodě 8. 

Příloha č. 1 
část C 

C. Dílčí standardní hodnoty emisí skleníkových plynů pro 
biopaliva 

32009L0030 Příloha IV 
části A, B, 
D a E 

Pravidla pro výpočet emisí skleníkových plynů 
vznikajících během životního cyklu biopaliv 

  32009L0028 Příloha 
V části A, 
B, D a E 

PRAVIDLA PRO VÝPOČET DOPADŮ SKLENÍKOVÝCH 
PLYNŮ Z BIOPALIV, BIOKAPALIN A REFERENČNÍCH  
FOSILNÍCH PALIV 

Příloha č. 1 
část D 

D. Energetický obsah nejpoužívanějších biopaliv a 
fosilních pohonných hmot 

32009L0030 Příloha IV 
část C 

Pravidla pro výpočet emisí skleníkových plynů 
vznikajících během životního cyklu biopaliv 

  32009L0028 Příloha 
V část C 

PRAVIDLA PRO VÝPOČET DOPADŮ SKLENÍKOVÝCH 
PLYNŮ Z BIOPALIV, BIOKAPALIN A REFERENČNÍCH  
FOSILNÍCH PALIV 

Příloha č. 2 ZPŮSOB VÝPOČTU EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ Z 
POHONNÝCH HMOT PRO DOPRAVNÍ ÚČELY A 
ELEKTŘINY PRO DOPRAVNÍ ÚČELY 

32015L0652 Příloha I 
část 1 

Metoda výpočtu intenzity skleníkových plynů vznikajících  
během životního cyklu paliv a energie a k podávání zpráv o této intenzitě ze strany dodavatelů 

 

Část 1 
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Výpočet intenzity skleníkových plynů z paliv a energií u dodavatele 

Intenzita skleníkových plynů u paliv a energií se vyjadřuje jako ekvivalent gramů oxidu uhličitého na jeden megajoule paliva (g CO2eq/MJ); 

1. pro účely výpočtu intenzity skleníkových plynů u paliv se za skleníkové plyny považují oxid uhličitý (CO2), oxid dusný (N2O) a methan (CH4). Při výpočtu ekvivalentu CO2 mají emise těchto plynů v ekvivalentu emisí CO2 tyto 
hodnoty: 

CO2: 1; CH4: 25; N2O: 298 

2. emise z výroby strojního nebo jiného zařízení použitého při těžbě, výrobě, rafinaci a spotřebě fosilních paliv se neberou v úvahu; 

3. intenzita skleníkových plynů vznikajících během životního cyklu emisí skleníkových plynů ze všech paliv dodaných dodavatelem se vypočítá podle tohoto vzorce: 

 

Intenzita skleníkových plynů dodavatele 

(#) =  

 

přičemž: 

a) „#“ je identifikace dodavatele (tj. identifikace subjektu povinného k dani), kterou nařízení Komise (ES) č. 684/200914 u typových kódů místa určení 1 až 5 a 8 vymezuje jako číslo spotřební daně subjektu (registrační číslo SEED-) 
nebo daňové identifikační číslo (DIČ) v tabulce 1 bodě 5 písm. a) přílohy I uvedeného nařízení), který je rovněž v souladu s ustanovením článku 8 směrnice Rady 2008/118/ES15 osobou povinnou ke spotřební dani v případě vzniku 
daňové povinnosti v souladu s čl. 7 odst. 2 směrnice 2008/118/ES. Pokud není takováto identifikace k dispozici, zajistí členské státy zavedení rovnocenného způsobu identifikace v souladu s vnitrostátním systémem vykazování spotřební 
daně. 

b) „x“ je typ paliva nebo energie, na něž se vztahuje tato směrnice, a to v souladu s bodem 17 písm. c) v tabulce 1 přílohy I nařízení (ES) č. 684/2009. Nejsou-li tyto údaje k dispozici, shromažďují členské státy rovnocenné údaje 
v souladu se systémem vykazování spotřební daně zavedeným na vnitrostátní úrovni. 

c) „MJx“ je celková dodaná energie získaná z uvedeného množství paliva „x“ vyjádřená v megajoulech. Tato hodnota se vypočítá takto: 

i) Množství každého z paliv podle typu paliva 

                                                 

14Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího 

spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24). 

15Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12). 
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se odvodí z údajů vykazovaných podle bodu 17 písm. d), f) a o) v tabulce 1 přílohy I nařízení (ES) č. 684/2009. Množství biopaliva se převádí na energetický obsah při spodní výhřevnosti, a to na základě hodnot energetické hustoty 
uvedených v příloze III směrnice 2009/28/ES. Množství paliv nebiologického původu se převádí na energetický obsah při spodní výhřevnosti, a to na základě hodnot energetické hustoty uvedených v dodatku 1 ke zprávě Společného 
výzkumného střediska-EUCAR-CONCAWE (JEC)16 „Well-to-Tank“ (verze 4) z července 201317. 

ii) Souběžné společné zpracování fosilních paliv a biopaliv 

Pojem zpracování zahrnuje všechny úpravy během životního cyklu paliva nebo dodané energie, které mají za následek změnu molekulární struktury daného produktu. Pod tento pojem nespadá přidávání denaturačních prostředků. 
Objem biopaliv zpracovávaných společně s palivy nebiologického původu odpovídá stavu biopaliva po zpracování. Množství energie u společně zpracovaného biopaliva se určuje na základě energetické bilance a účinnosti procesu 
společného zpracování podle bodu 17 části C přílohy IV směrnice 98/70/ES. 

Pokud je do fosilních paliv přimícháno více biopaliv, zohledňuje se při výpočtu i ve zprávách dodavatelů podávaných členským státům množství a typ každého z nich. 

Množství dodaného biopaliva, které nesplňuje kritéria udržitelnosti podle čl. 7b odst. 1 směrnice 98/70/ES, se počítá jako fosilní palivo. 

Směs benzinu a ethanolu E85 se ve smyslu článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 počítá jako samostatné palivo18. 

Pokud se údaje o množství neshromažďují podle nařízení (ES) č. 684/2009, shromáždí členské státy rovnocenné údaje v souladu se systémem vykazování spotřební daně zavedeným na vnitrostátní úrovni. 

iii) Množství spotřebované elektřiny 

To jest množství elektřiny spotřebované silničními vozidly či motocykly, přičemž dodavatel energie podává zprávu o tomto množství energie příslušnému orgánu daného členského státu, a to podle tohoto vzorce: 

Spotřebovaná elektřina = ujetá vzdálenost (v km) × účinnost spotřeby elektrické energie (MJ/km). 

d) Snižování emisí z těžby (UER) 

„Snižování emisí z těžby (UER)“ se rozumí snižování výrobních emisí skleníkových plynů (upstream emission reduction), které uvádí dodavatel a které se měří v gCO2eq, a to pokud byly ve zprávě vyčísleny a vykázány v souladu s těmito 
požadavky: 

i) Způsobilost 

Snížení emisí z těžby se uplatní jen u standardních hodnot emisí z těžby pro benzin, motorovou naftu, stlačený zemní plyn nebo zkapalněný ropný plyn. 

Snížení emisí z těžby, k němuž dojde v kterékoliv ze zemí, lze započítat jako snížení emisí z těžby u paliv pocházejících z kterékoliv z vstupních surovin dodaných kterýmkoliv z dodavatelů. 

Snížení emisí z těžby se započítá jen tehdy, pokud souvisí s projekty zahájenými po 1. lednu 2011. 

Není nutné prokazovat, že by ke snížení emisí z těžby při absenci požadavku na podávání zpráv stanoveného v článku 7a směrnice 98/70/ES nedošlo. 

ii) Výpočet 

                                                 

16Konsorcium JEC sdružuje Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC), EUCAR (Evropskou radu pro výzkum a vývoj motorových vozidel) a CONCAWE (Evropské 

sdružení společností zpracovávajících ropu pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost při rafinaci a distribuci ). 

17http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf. 

18Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného 

přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1). 
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Snížení emisí skleníkových plynů z těžby se stanoví odhadem a osvědčí se v souladu se zásadami a standardy stanovenými v mezinárodních normách, a to zejména v normách ISO 14064, ISO 14065 a ISO 14066. 

Snížení emisí z těžby a základní hodnoty emisí se musí sledovat, musí se o nich podávat zprávy a musí se ověřovat v souladu s normou ISO 14064 a vykázané výsledky musí být rovnocenně spolehlivé jako údaje stanovené v 
nařízeních Komise (EU) č. 600/201219 a (EU) č. 601/201220. Ověření metod odhadu snížení emisí z těžby je třeba provést podle normy ISO 14064-3, přičemž organizace provádějící ověření musí být akreditována v souladu s normou 
ISO 14065. 

e) „GHGix“ je intenzita skleníkového plynu z paliva „x“ vyjádřená v gCO2eq/MJ. Dodavatelé vypočtou u každého paliva nebo energie intenzitu skleníkového plynu takto: 

i) Intenzita skleníkového plynu z paliv nebiologického původu je dána „váženou jednotkovou intenzitou skleníkového plynu během životního cyklu“ podle typu paliva uvedenou v posledním sloupci tabulky v části 2 bodu 5) této 
přílohy. 

ii) Elektřina se vypočítá způsobem uvedeným v části 2 bodu 6) této přílohy. 

iii) Intenzita skleníkových plynů z biopaliv 

Intenzita skleníkových plynů z biopaliv, která splňují kritéria udržitelnosti podle čl. 7b odst. 1 směrnice 98/70/ES, se vypočítá v souladu s článkem 7d uvedené směrnice. V případě, že byly údaje o emisích skleníkových plynů během 
životního cyklu paliv získány v souladu s dohodou nebo režimem, jež byly předmětem rozhodnutí podle čl. 7c odst. 4 směrnice 98/70/ES zohledňujícího čl. 7b odst. 2 uvedené směrnice, použijí se ke stanovení intenzity skleníkových 
plynů z biopaliv podle čl. 7b odst. 1 uvedené směrnice i tyto údaje. Intenzita skleníkových plynů z biopaliv, která nesplňují kritéria udržitelnosti podle čl. 7b odst. 1 směrnice 98/70/ES, je rovna intenzitě skleníkových plynů z příslušného 
fosilního paliva získaného z konvenční ropy nebo zemního plynu. 

iv) Souběžné společné zpracování paliv nebiologického původu a biopaliv 

Intenzita skleníkových plynů z biopaliv zpracovaných společně s fosilními palivy je dána stavem biopaliva po zpracování. 

f) „AF“ představuje opravný faktor zohledňující účinnost hnacích ústrojí: 

Převažující konverzní technologie Faktor účinnosti 

Motor s vnitřním spalováním  1 

Elektrické hnací ústrojí napájené 
bateriemi 

0,4 

Elektrické hnací ústrojí napájené 
z vodíkových palivových článků 

0,4 

 
 

Příloha č. 3 ODHADOVANÉ EMISE VYPLÝVAJÍCÍ Z NEPŘÍMÉ ZMĚNY 
VE VYUŽÍVÁNÍ PŮDY 

Předběžné odhadované emise z biopaliv vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy  

32015L1513 Příloha I 
odst. 2 

Přílohy směrnice 98/70/ES se mění takto: 

2) Doplňuje se nová příloha, která zní:  

                                                 

19Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 181, 12.7.2012, s. 1). 

20Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. 

věst. L 181, 12.7.2012, s. 30). 
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Skupina vstupních surovin Odhadované emise z 
nepřímé změny ve využívání půdy 

[gCO2ekv/MJ] 

Obiloviny a jiné plodiny bohaté na škrob  12 

Cukernaté plodiny 13 

Olejniny  55 

U biopaliv vyrobených z následujících kategorií vstupních 
surovin se odhadované emise vyplývající z nepřímé změny 
ve využívání půdy považují za nulové: 

1) vstupní suroviny, jež nejsou obsaženy v této příloze; 

2) vstupní suroviny, jejichž produkce vedla k přímé 
změně ve využívání půdy, tj. ke změně jedné z následujících 
kategorií půdního pokryvu používaných IPCC; lesní půdy, 
travnatého porostu, mokřadů, osídlení nebo jiné půdy na 
ornou půdu nebo na trvalé kultury.  

 

„PŘÍLOHA V 

Část A. Předběžné odhadované emise vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy u vstupních surovin 
pro výrobu biopaliv a biokapalin (gCO2eq/MJ) (+) 
Skupina vstupních surovin Průměr(*) Percentilové 
rozmezí odvozené z analýzy citlivosti(**) Obiloviny a jiné 
plodiny bohaté na škrob 12 8 až 16 Cukry 13 4 až 17 
Olejniny 55 33 až 66 (*) 

Část B. Biopaliva a biokapaliny, u nichž se odhadované 
emise vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy 
považují za nulové U biopaliv a biokapalin vyrobených z 
následujících kategorií vstupních surovin se budou 
odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy považovat za nulové:  

1) vstupní suroviny, jež nejsou obsaženy v části A této 
přílohy;  

2) vstupní suroviny, jejichž produkce vedla k přímé 
změně ve využívání půdy, tj. ke změně jedné z 
následujících kategorií půdního pokryvu používaných 
IPCC: lesní půdy, travnatého porostu, mokřadů, osídlení 
nebo jiné půdy na ornou půdu nebo na trvalé kultury (++). 
V takovém případě by se hodnota emisí vyplývajících z 
přímé změny ve využívání půdy (el) měla vypočítat podle 
části C bodu 7 přílohy V. 

  32015L1513 Příloha II 
odst. 2 

Přílohy směrnice 2009/28/ES se mění takto:  

2) Doplňuje se nová příloha, která zní: 

„PŘÍLOHA VIII  

Část A. Předběžné odhadované emise vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy u vstupních surovin 
pro výrobu biopaliv a biokapalin (gCO2eq/MJ) (+) 
Skupina vstupních surovin Průměr(*) Percentilové 
rozmezí odvozené z analýzy citlivosti(**) Obiloviny a jiné 
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plodiny bohaté na škrob 12 8 až 16 Cukry 13 4 až 17 
Olejniny 55 33 až 66 

Část B. Biopaliva a biokapaliny, u nichž se odhadované 
emise vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy 
považují za nulové U biopaliv a biokapalin vyrobených z 
následujících kategorií vstupních surovin se budou 
odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy považovat za nulové: 1) vstupní suroviny, 
jež nejsou obsaženy v části A této přílohy; 2) vstupní 
suroviny, jejichž produkce vedla k přímé změně ve 
využívání půdy, tj. ke změně jedné z následujících 
kategorií půdního pokryvu používaných IPCC: lesní 
půdy, travnatého porostu, mokřadů, osídlení nebo jiné 
půdy na ornou půdu nebo na trvalé kultury (++). V 
takovém případě by se hodnota emisí vyplývajících z 
přímé změny ve využívání půdy (el) měla vypočítat podle 
části C bodu 7 přílohy V. 

Příloha č. 4 POŽADAVKY NA BIOPALIVA, KTERÁ MAJÍ NÍZKÝ 
DOPAD V SOUVISLOSTI S NEPŘÍMOU ZMĚNOU VE 
VYUŽÍVÁNÍ PŮDY 

 

Požadavky na biopaliva, která mají nízký dopad v souvislosti 
s nepřímou změnou ve využívání půdy, splňují biopaliva, 
která jsou vyrobena z následujících vstupních surovin: 

a) řasy, pokud jsou pěstovány na pevnině ve vodních 
nádržích či fotobioreaktorech,  

b) podíl biomasy na směsném komunálním odpadu, nikoli 
však tříděný domácí odpad, který spadá pod cíle recyklace 
podle čl. 11 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/98/ES,  

c) biologický odpad z domácností, na který se vztahuje 
tříděný sběr ve smyslu § 4 odst. 1 písm. n) zákona o 
odpadech,  

d) podíl biomasy na průmyslovém odpadu, který není vhodný 
pro využití v potravinovém či krmivovém řetězci, včetně 
materiálů pocházejících z maloobchodu a velkoobchodu a 
zemědělsko-potravinářského průmyslu, jakož i odvětví 

32015L1513 Příloha II 
odst. 3 

Přílohy směrnice 2009/28/ES se mění takto:  

3) Doplňuje se nová příloha, která zní:  

„PŘÍLOHA IX 

Část A. Vstupní suroviny a paliva, za jejichž příspěvek k 
cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 prvním pododstavci se 
považuje dvojnásobek jejich energetického obsahu:  

a) řasy, pokud jsou pěstovány na pevnině ve vodních 
nádržích či fotobioreaktorech;  

b) podíl biomasy na směsném komunálním odpadu, nikoli 
však tříděný domácí odpad, který spadá pod cíle 
recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) směrnice 
2008/98/ES;  

c) biologický odpad ve smyslu čl. 3 bodu 4 směrnice 
2008/98/ES ze soukromých domácností, na který se 
vztahuje tříděný sběr ve smyslu čl. 3 bodu 11 uvedené 
směrnice;  

d) podíl biomasy na průmyslovém odpadu, který není 
vhodný pro využití v potravinovém či krmivovém řetězci, 
včetně materiálů pocházejících z maloobchodu a 
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rybolovu a akvakultury, ale ne použité kuchyňské oleje a 
živočišné tuky kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného 
předpisu o vedlejších produktech živočišného původu, 

e) sláma, 

f) chlévská mrva a kal z čistíren odpadních vod,  

g) odpadní vody z lisovny palmového oleje a trsy prázdných 
palmových plodů, 

h) dehet z tálového oleje,  

i) surový glycerin, 

j) bagasa, 

k) matoliny a vinné kaly,  

l) ořechové skořápky, 

m) plevy, 

n) kukuřičné klasy zbavené zrn, 

o) podíl biomasy na odpadu a zbytcích z lesnictví a z 
dřevozpracujících odvětví, jako jsou kůra, větve, nekomerční 
pročistky, listí, jehličí, koruny stromů, piliny, hobliny, černý 
louh, hnědý louh, kal z vláknovin, lignin a tálový olej, 

p) jiné nepotravinářské celulózové vláknoviny, 

q) jiné lignocelulózové vláknoviny, s výjimkou pilařského 
dřeva a dýhařského dřeva,  

r) obnovitelná kapalná a plynná paliva nebiologického původu 
používaná v odvětví dopravy, 

s) uhlík zachycený a využívaný pro účely dopravy, jedná-li se 
o energii z obnovitelných zdrojů, 

t) bakterie, jedná-li se o energii z obnovitelných zdrojů. 

velkoobchodu a zemědělsko-potravinářského průmyslu, 
jakož i odvětví rybolovu a akvakultury, ale ne vstupní 
suroviny uvedené v části B této přílohy;  

e) sláma;  

f) chlévská mrva a kal z čistíren odpadních vod;  

g) odpadní vody z lisovny palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;  

h) dehet z tálového oleje;  

i) surový glycerin;  

j) bagasa;  

k) matoliny a vinné kaly;  

l) ořechové skořápky;  

m) plevy;  

n) kukuřičné klasy zbavené zrn; 

o) podíl biomasy na odpadu a zbytcích z lesnictví a z 
dřevozpracujících odvětví, jako jsou kůra, větve, 
nekomerční pročistky, listí, jehličí, koruny stromů, piliny, 
hobliny, černý louh, hnědý louh, kal z vláknovin, lignin a 
tálový olej;  

p) další nepotravinářské celulózové vláknoviny, jak jsou 
vymezeny v čl. 2 druhém pododstavci písm. s);  

q) další lignocelulózové vláknoviny, jak jsou vymezeny v 
čl. 2 druhém pododstavci písm. r), s výjimkou pilařského 
dřeva a dýhařského dřeva; r) obnovitelná kapalná a 
plynná paliva nebiologického původu používaná v 
odvětví dopravy;  

s) zachycování a využívání uhlíku pro účely dopravy, 
jedná-li se o energii z obnovitelných zdrojů v souladu s čl. 
2 druhým pododstavcem písm. a).  

t) bakterie, jedná-li se o energii z obnovitelných zdrojů v 
souladu s čl. 2 druhým pododstavcem písm. a). 
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Část B. Vstupní suroviny, za jejichž příspěvek k cíli 
uvedenému v čl. 3 odst. 4 prvním pododstavci se 
považuje dvojnásobek jejich energetického obsahu:  

a) použitý kuchyňský olej;  

b) živočišné tuky kategorií 1 a 2 podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (*). 

Příloha č. 5 NÁLEŽITOSTI EVIDENCÍ V SYSTÉMU KVALITY PODLE § 
9 

 

A. Náležitosti evidence u osob podle § 21 odst. 1 až 3 zákona 

1. Údaje o jednotlivých příchozích a odchozích dodávkách, a 
to 

a) samostatná prohlášení spolu s evidenčními údaji 
jednotlivých dodávek biomasy podle části B bodu 5 obdržená 
od pěstitelů biomasy, dodaná a vydaná dílčí prohlášení o 
shodě s kritérii udržitelnosti a dodaná a vydaná prohlášení o 
shodě s kritérii udržitelnosti, kopie certifikátů všech 
dodavatelů,  

b) dodací listy k příchozím a odchozím dodávkám, 

c) kupní smlouvy, případně objednávky na příchozí a 
odchozí dodávky, 

d) identifikace dodavatele/odběratele a jedinečných 
identifikačních čísel příchozích a ochozích dodávek,  

e) druh příchozího/odchozího udržitelného produktu, 

f) datum dodání/expedice udržitelného produktu, 

g) množství,  

h) jednoznačná identifikace místa naskladnění a místa 
vyskladnění,  

i) stát původu biomasy, 

j) informace o způsobu určení hodnoty produkce emisí 
skleníkových plynů podle § 4, 

32009L0030 Článek 1 
bod 6 

(nový čl. 
7c odst. 1) 

"Článek 7c 

Ověřování souladu s kritérii udržitelnosti pro biopaliva 

1. Mají-li být biopaliva zohledněna pro účely uvedené v 
článku 7a, vyžádají si členské státy od hospodářských 
subjektů, aby prokázaly, že byla splněna kritéria 
udržitelnosti stanovená v čl. 7b odst. 2 až 5. Za tím 
účelem od hospodářských subjektů požadují, aby použily 
systém hmotnostní bilance, který 

a) umožňuje, aby byly dodávky surovin nebo biopaliv s 
rozdílnými parametry z hlediska udržitelnosti míseny; 

b) požaduje informace ohledně parametrů z hlediska 
udržitelnosti a objemů dodávek uvedených v písmenu a) 
potvrzující, že zůstávají spojeny se směsí, a 

c) stanoví, že součet všech dodávek odebraných ze 
směsi se vyznačuje stejnými parametry udržitelnosti ve 
stejných množstvích jako součet všech dodávek 
přidaných do směsi. 
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k) hodnota produkce emisí skleníkových plynů v 
gCO2ekv/kg nebo gCO2ekv/MJ; v případě použití dílčích 
standardních hodnot pro pěstování uvedených v části C 
přílohy č. 1, respektive standardní hodnoty uvedené v části A 
přílohy č. 1, se nemusí produkce emisí skleníkových plynů 
evidovat,  

l) identifikace dodávek, u kterých byl použit bonus za 
pěstování na znehodnocené půdě podle bodu 7 v části B 
přílohy č. 1 k tomuto nařízení, případně bonus za používání 
zdokonalených zemědělských postupů podle bodu 1 v části B 
přílohy č. 1 k tomuto nařízení, 

m) identifikace dodávek, u kterých se uplatní § 3 odst. 2. 

2. Údaje z výrobního procesu 

a) doklad o datu uvedení zpracovatelského zařízení do 
provozu,  

b) množství ztrát (změna hmotnosti) produktů vzniklých 
při vnitropodnikových procesech (úprava biomasy, 
meziproduktů nebo biopaliv na požadovanou jakost (sušení 
na požadovanou vlhkost, odstranění nežádoucích příměsí),  

c) v případě výrobců meziproduktů nebo výrobců 
biopaliv konverzní faktory nutné pro výpočet hmotnostní 
bilance (například množství spotřebované biomasy potřebné 
na výrobu 1 tuny meziproduktů nebo 1 tuny biopaliv), 

d) v případě stanovení hodnoty produkce emisí 
skleníkových plynů použitím skutečných hodnot podle části B 
přílohy č. 1 evidenci o všech energetických vstupech a 
výstupech výrobního procesu a účinnosti přeměny energie a 
další údaje z provozní evidence rozhodné pro stanovení 
produkce emisí skleníkových plynů; evidence může být 
nahrazena dlouhodobými průměrnými hodnotami všech 
energetických vstupů a výstupů. 

3. Dokument stanovující závazek společnosti plnit kritéria 
udržitelnosti. Dokument musí obsahovat minimálně 
organizační strukturu společnosti a odpovědnosti a 
pravomoci jednotlivých vedoucích osob ve vztahu k zajištění 
plnění kritérií udržitelnosti. 
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B. Náležitosti evidence u pěstitele biomasy  

1. Rozloha půdy, na které je biomasa splňující kritéria 
udržitelnosti pěstována*), 

2. Zemědělská kultura půd, na kterých je biomasa 
splňující kritéria udržitelnosti pěstována (orná půda, případně 
jiné kultury umožňující pěstování biomasy splňující kritéria 
udržitelnosti)*), 

3. Druhy pěstované biomasy*) a výnosy za příslušný 
kalendářní rok, 

4. Kopie jednotlivých vydaných samostatných 
prohlášení, 

5. Evidence jednotlivých odchozích dodávek (například 
prostřednictvím dodacích listů nebo vážních listů), sestávající 
z těchto údajů: 

a) jedinečné identifikační číslo samostatného 
prohlášení, které mu přidělil jeho vystavovatel, 

b) identifikační údaje odběratele,  

c) identifikační číslo každé odchozí dodávky (například 
číslo vážního listu nebo dodacího listu), 

d) množství a druh prodané biomasy,  

e) datum expedice, 

f) hodnota produkce emisí skleníkových plynů v 
gCO2ekv/kg, pokud jsou k jejímu stanovení použity skutečné 
hodnoty produkce emisí skleníkových plynů podle části B 
přílohy č. 1, a dále identifikace přepravního prostředku a 
přepravní vzdálenost; při používání dílčích standardních 
hodnot pro pěstování podle bodu 1 části C přílohy č. 1 tohoto 
nařízení se nemusí produkce emisí skleníkových plynů 
uvádět,  

6. V případě používání skutečných hodnot produkce 
emisí skleníkových plynů podle části B přílohy č. 1 pěstitel 
biomasy eviduje údaje o použitých hnojivech podle jiného 
právního předpisu ) a údaje o spotřebě pohonných hmot, 
případně další údaje, které podstatným způsobem ovlivní 
produkci emisí skleníkových plynů, 
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7. V případě, že byl při výpočtu ze skutečných hodnot 
emisí skleníkových plynů podle části B přílohy č. 1 použit 
bonus za pěstování na znehodnocené půdě podle bodu 7 v 
části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, případně bonus za 
používání zdokonalených zemědělských postupů podle bodu 
1 v části 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení identifikovat dodávky, 
u kterých byl bonus použit.  

 

*) Pro identifikaci rozlohy a druhu zemědělské kultury a druhu 
pěstované plodiny lze použít geografický informační systém 
pro evidenci využití zemědělské půdy - LPIS (číslo, případně 
část půdního bloku), případně katastrální mapy, či jiné 
srovnatelně věrohodné zdroje. 

 

Příloha č. 6, 
část E 

NÁLEŽITOSTI CERTIFIKÁTŮ PODLE § 21 ODST. 1 AŽ 3 
ZÁKONA, SAMOSTATNÉHO PROHLÁŠENÍ PĚSTITELE 
BIOMASY O SPLNĚNÍ KRITÉRIÍ UDRŽITELNOSTI, 
DÍLČÍHO PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S KRITÉRII 
UDRŽITELNOSTI, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S KRITÉRII 
UDRŽITELNOSTI A DOKLADU O SNÍŽENÍ EMISÍ Z TĚŽBY 

 

 

32015L0652 Příloha I 
část 2 bod 
1 

Metoda výpočtu intenzity skleníkových plynů vznikajících 
během životního cyklu paliv a energie a k podávání zpráv 
o této intenzitě ze strany dodavatelů 

Část 2 

Podávání zpráv dodavateli o palivech jiných než 
biopalivech 

1. Snižování emisí skleníkových plynů z těžby u 
fosilních paliv 

Aby bylo možno snížení emisí z těžby pro účely metody 
podávání zpráv a výpočtu zohlednit, musí dodavatelé 
podat orgánu, který jednotlivé členské státy určí, zprávu 
obsahující: 

a) datum zahájení projektu, které musí být pozdější 
než 1. leden 2011; 

b) roční snížení emisí v gCO2eq; 

c) dobu, po kterou k uvedenému snížení 
docházelo; 

d) místo projektu, které se nachází nejblíže zdroji 
emisí z hlediska zeměpisné šířky a délky ve stupních 
s přesností na čtyři desetinná místa; 
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e) základní roční hodnoty emisí před zavedením 
opatření ke snížení emisí a roční hodnoty emisí po 
zavedení opatření ke snížení emisí, a to v gCO2eq/MJ 
z vyrobených vstupních surovin; 

f) jedinečné jednorázové číslo certifikátu označující 
příslušný režim a uváděné snížení emisí skleníkových 
plynů; 

g) jedinečné jednorázové číslo označující metodiku 
výpočtu a příslušný režim; 

h) pokud se projekt týká těžby ropy, historické roční 
průměry a průměry za rok uvedený ve zprávě, pokud 
jde o poměr plynu k ropě („gas-to-oil ratio – GOR) 
ve vytěženém materiálu, tlak v ložisku, hloubku vrtu a 
množství z něj vytěžené ropy. 

 

    
 

    
 

    
 

 

Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 

32015L0652 
Směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví 
metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty. 

32015L1513 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, 
kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a 
směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. 

32009L0030 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, 
kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, 
motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a 
snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o 
specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se 
ruší směrnice 93/12/EHS 

32009L0028 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném 
zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES 
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