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VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 27. 12. 2016, 

s termínem dodání stanovisek do 17. 1. 2017. Konferenční vypořádání připomínek se konalo dne 22. 5. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je 

uvedeno v následující tabulce: 

 Resort K bodu Připomínka Charakter Vypořádání 

1.  ÚVČR-VÚV  1. Zásadně nesouhlasíme, se zapojením 
palmového oleje do systému snižování 
emisí skleníkového plynu z pohonných 
hmot. 
 
Palmový olej je vyráběn téměř 
výhradně neudržitelným způsobem po 
celém světě za cenu nenahraditelné 
ztráty tropických lesů a zásadní 
nevratné ztráty světové biodiverzity. 
Tento typ zdroje v žádném případě 
nevyhovuje kritériu udržitelnosti.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Zásadní Vysvětleno 

Kritéria udržitelnosti biopaliv byla zavedena 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2009/28/ES a směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2009/30/ES již v roce 

2009. Směrnice požadují, aby v případě 

surovin používaných k výrobě biopaliv bylo 

prokázáno, že nedošlo např. k vykácení 

tropických lesů. K prokázání splnění kritérií 

udržitelnosti schválila Evropská komise 

několik dobrovolných systému certifikace, 

ve kterých nezávislé certifikační orgány 

vyhodnocují, zda kritéria udržitelnosti byla 

splněna.  

Používání biopaliva je možné odmítnout 

pouze při prokázání, že nebyla splněna 

kritéria udržitelnosti.  

Všeobecný zákaz používání biopaliv 
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vyrobených z palmového oleje by byl 

bohužel v rozporu s volným obchodem.  

Jedinou možností jak omezit kácení 

tropických lesů je provádění důsledných 

kontrol plnění kritérií udržitelnosti. 

2.  ÚVČR-VÚV  2. Obdobná neudržitelná situace je i 
z hlediska bionafty vyráběné ze 
sojových bobů z destinací Střední a 
Jižní Ameriky a územích s ohroženou 
biodiverzitou.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Zásadní Neakceptováno – vysvětleno 

Viz připomínka č. 1. 

3.  ÚVČR-VÚV  3. Z výše uvedených důvodů požadujeme 
vyřazení především biopaliv 
z palmového oleje nebo paliv s příměsí 
biopaliva s palmového oleje 
z jakýchkoli obchodních aktivit, neboť 
nesplňují základní kritéria udržitelnosti. 
Upozornění na neakceptovatelnost 
biopaliv z palmového oleje požadujeme 
explicitně uvést do nařízení. Je to i 
z důvodů zamezení omylu z výkladu 
nařízení i směrnice vzhledem k jejich 
přílišné složitosti.  

 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Zásadní Neakceptováno – vysvětleno 

Viz připomínka č. 1. 

4.  ÚVČR-VÚV  4. Vzhledem k eroznímu ohrožení půd 
v ČR požadujeme, aby kritéria 
udržitelnosti pro pěstování rostlin pro 

Zásadní Vysvětleno 

Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání 

energie z obnovitelných zdrojů a směrnice 
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biopaliva obsahovala rovněž kritéria 
ochrany půdy proti erozi v plném 
neredukovaném rozsahu.  

 
Tato připomínka je zásadní. 

 

98/70/ES o kvalitě paliv požadují, aby 

v rámci splnění kritérií udržitelnosti bylo 

prokázáno, že biomasa pocházející z EU 

byla vypěstována v souladu s požadavky a 

normami podle společných pravidel pro 

režimy přímých podpor v rámci společné 

zemědělské politiky Evropské unie. Tato 

pravidla mimo jiné zahrnují opatření na 

zabránění vzniku erozí. Z tohoto důvodu se 

domníváme, že je ochrana půd před erozí 

v případě pěstování biomasy v EU 

zajištěna. 

V případě třetích zemí je problematika 

ochrany půdy proti erozi řešena v rámci 

schvalování tzv. dobrovolných systémů 

certifikace biopaliv, které schvaluje EK. 

Každý dobrovolný systém v rámci 

schválení, předloží EK svá pravidla 

prokazování splnění kritérií udržitelnosti, 

která mimo jiné zahrnují opatření proti 

erozi půdy. EK vyhodnotí dostatečnost 

opatření. Je tak zaručeno, že budou přijata 

dostatečná opatření na ochranu půdy proti 

erozi. 

5.  ÚVĆR-KOM Srovnávací 

tabulky 

K povinnosti přiložit srovnávací tabulky: 

 Upozorňujeme předkladatele, že 

nesplnil povinnost přiložit k materiálu 

srovnávací tabulky ke směrnicím 

Zásadní Akceptováno 

Tabulky budou doplněny. 
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2009/28/ES a 2009/30/ES. 

6.  ÚVĆR-KOM Rozdílová 

tabulka 

K rozdílové tabulce: 

 Předkladatel na str. 33 rozdílové 

tabulky nesprávně uvádí jako 

transponované ustanovení Přílohu II odst. 

2, přičemž správně má být uvedena 

Příloha II odst. 1. Navrhujeme tedy upravit 

dle připomínky. 

Zásadní Akceptováno 

Bude opraveno. 

7.  ÚVĆR-KOM Celex K označení implementačních ustanovení 

(celex): 

 Doporučujeme upravit nesprávný 

celex u § 4 návrhu, kde je chybně uvedeno 

číslo 32008L0030 namísto správného 

32009L0030. 

Zásadní Akceptováno 

Bude opraveno. 

8.  ÚVĆR-KOM § 2 písm. 

b) 
K § 2 písm. b) návrhu: 

 Ustanovení je málo srozumitelné. Je 

nutno jednotlivé případy, kdy se jedná o 

plodiny bohaté na škrob, rozčlenit do 

jednotlivých bodů. 

Zásadní Akceptováno 

Bude upraveno. 

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,  

2. hlízy a okopaniny, například brambory, 
topinambury, batáty (sladké brambory), maniok 
a jamy, a 
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 3. plodiny s oddenkovými hlízami, například 
kolokázie a xantosoma, 

 

 

9.  ÚVĆR-KOM § 3 (pozn. 

pod čarou 

č. 3) 

K § 3, poznámce pod čarou č. 3): 
Slovo „Nařízení“ by mělo být uvedeno 
s malým „n“. 
 

Zásadní Akceptováno 

Bude opraveno. 

10.  ÚVĆR-KOM § 3 odst. 6 K § 3 odst. 6 návrhu: 
 Dle rozdílové tabulky má 
předmětné ustanovení implementovat 
čl. 1 bod 6 směrnice 2009/30/ES (tj. čl. 
7b odst. 4 poslední alinea směrnice 
98/70/ES). I s přihlédnutím k tomu, že 
transpozice příslušných předpisů je 
pouze částečná, musíme poukázat na 
to, že předmětné ustanovení směrnice 
obsahuje ještě dovětek („Ustanovení 
tohoto odstavce se nepoužijí, pokud 
v době, kdy byla surovina získána, 
měla půda stejný status jako v lednu 
2008.“), který není dle našeho názoru 
implementován, i když je nedílnou 
součástí implementovaného 
ustanovení. 
Stejně tak následující implementační 
ustanovení uvedené v rozdílové 
tabulce na str. 11, tedy čl. 17 odst. 4 
směrnice 2009/28/ES obsahuje stejné 
ustanovení, které by dle našeho názoru 
mělo být implementováno 
s předcházejícím textem společně. Zde 

Zásadní Akceptováno 

Bude upraveno. 

(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, 

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 
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navíc z rozdílové tabulky ani nevyplývá, 
jakým textem návrhu je ustanovení čl. 
17 odst. 4 směrnice 2009/28/ES 
transponováno (chybí relevantní 
ustanovení na levé straně rozdílové 
tabulky). 
Žádáme předkladatele, aby se 
vyjádřil k případné transpozici a 
nesrovnalostem v rozdílové tabulce 
uvedeným výše. 
 

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. 

11.  ÚVĆR-KOM § 6 odst. 4 K § 6 odst. 4 návrhu: 
 Dle rozdílové tabulky má 
předmětné ustanovení implementovat 
Přílohu I část 2 bod 2 směrnice 
2015/652/EU. Příslušné ustanovení 
směrnice 2015/652/EU pak požaduje, 
aby uváděné množství konečného 
produktu bylo uváděno v tunách. 
Navrhujeme tedy doplnit do návrhu 
jednotky v souladu se zněním 
příslušné směrnice. 
 

Zásadní Vysvětleno 

§ 6 odst. 4 neobsahuje dovětek, že se 

množství vyjadřuje v tunách záměrně, a to 

z toho důvodu, že vzor zprávy o emisích, 

který zpracovává EEA na základě 

zmocnění uvedené v čl. 5 odst. 2 směrnice 

Rady 2015/652/EU obsahuje u kapalných 

paliv jednotky v litrech, respektive 

kilogramech v případě plynných paliv.  

Z tohoto důvodu je vhodné jednotky v § 6 

neuvádět. 

12.  ÚVĆR-KOM Příloha I 

část 1 

písm. d) 

K transpozici Přílohy I části 1 písm. d) 
bodu ii směrnice 2015/652/EU: 
 Předmětné ustanovení má být dle 
rozdílové tabulky implementováno § 8 
návrhu. Přesto, že příslušné 
ustanovení návrhu ve svém textu 
zmiňuje normu ISO 14065 (§ 8 odst. 1 
písm. a), je dle našeho názoru 
nezbytné výslovně uvést požadavek 
směrnice 2015/652/EU na povinnost 

Zásadní Vysvětleno 

Povinnost, aby prováděl kontrolu pouze 

subjekt, který je k této činnosti akreditován, 

je uvedena v návrhu novely zákona č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 

sněmovní tisk 13. V § 32 odst. 7 zákona se 

doplňuje, že žadatel o autorizaci 

k ověřování snížení emisí z těžby (osoba, 
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akreditace organizace provádějící 
ověření v souladu s normou ISO 
14065. 
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 
 

která bude ověřování provádět) musí být 

držitelem akreditace pro ověřování emisí 

skleníkových plynů, tj. držitelem akreditace 

podle normy ISO 14065.    

13.  MPO  1. K návrhu nařízení vlády 

a odůvodnění 

Požadujeme doplnit návrh nařízení vlády 

o přímou definici melasy jako vstupní 

suroviny pro výrobu biopaliva. 

 

Zdůvodnění: V dokumentu IV – 

odůvodnění, II Zvláštní část bod 17 

k příloze č. 1 je transpozice směrnice (EU) 

2015/1513 v definici rozšířená o zbytkový 

produkt melasu ze zpracování cukrové 

řepy na cukr, což považujeme za důležitou 

součást transpozice evropské legislativy do 

národních legislativních postupů. 

V podmínkách ČR se jedná o velmi 

důležitou surovinu, která tvoří významný 

potenciál výroby biopaliv dalších generací 

a je nutné ji do národní legislativy výslovně 

zakomponovat. V § 2 a rovněž v příloze č. 

5 je pouze skryta v písm. e) resp. d). 

Zásadní Vysvětleno 

Bioethanol z melasy nelze zařadit do 

přílohy č. 5 nařízení vlády. Směrnice 

2009/28/ES o podpoře využívání energie 

z obnovitelných zdrojů jednoznačně 

definuje suroviny pro výrobu pokročilých 

biopaliv. Melasu však v žádném případě 

nelze skrýt pod písmeno e) a ani pod 

písmeno d). 

Požadavek na zařazení melasy do 

pokročilých biopaliv vznesla ČR již při 

projednávání návrhu směrnice 

2015/1513/EU. EK tomuto požadavku 

nevyhověla s tím, že melasu nelze 

považovat za pokročilé biopalivo a to 

z toho důvodu, že jí lze použít pro 

potravinářské či krmné účely. 

MŽP původně navrhlo do nařízení vlády 

definovat melasu jako zbytek a bioethanol 

z ní vyrobený tak považovat za bioethanol 

ze zbytků a umožnit tak melase přiřadit 

nulové emise při vstupu do výrobního 

procesu (zavést jisté zvýhodnění tohoto 
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bioethanolu). 

V současné době je v Evropské radě 

projednáván návrh nové směrnice o 

podpoře výroby energie z obnovitelných 

zdrojů, tzv. RED II. Návrh této směrnice se 

problematikou využívání bioethanolu 

vyrobeného z melasy částečně zabývá, 

proto se MŽP rozhodlo, z návrhu nařízení 

vlády odstranit melasu ze seznamu zbytků 

a vyčkat na výsledek vyjednávání návrhu 

RED II.   

14.  MPO § 3 1. K návrhu nařízení vlády - § 3 

V odstavci (3) písm. a) a b) požadujeme 

nahradit slova „před 5. říjnem 2015“ slovy 

„do 5. října 2015“ a v písm. c) nahradit 

slova „5. října 2015 nebo později“ slovy „po 

5. říjnu 2015“. 

 

Zdůvodnění: Požadovaná formulace 

přesněji odpovídá termínu stanovenému 

v článku 1 odst. 3 písm. a) směrnice 

2015/1513/EU, kterou se mění směrnice 

98/70/ES o jakosti benzinu a motorové 

nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře 

využívání energie z obnovitelných zdrojů. 

 

Zásadní Akceptováno 

Bude opraveno. 

15.  MPO Příloha č. 1. K návrhu nařízení vlády – příloha Zásadní Vysvětleno  
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1 č. 1 

Požadujeme ve všech částech textu 

nahradit termín „bioplyn“ termínem 

„biomethan“. 

 

Zdůvodnění: Bioplyn není v důsledku 

svých kvalitativních parametrů použitelný 

jako palivo v dopravě a musí být předem 

zpracován technologickými postupy na 

kvalitu rovnou metanu (zemnímu plynu pro 

dopravu). Termín biomethan používají 

i další národní předpisy, viz např. novela 

zákona č. 11/2006 Sb., o pohonných 

hmotách a čerpacích stanicích (sněmovní 

tisk 861/0) a jedná se tedy o důležité 

sladění názvosloví v právních předpisech 

a je rovněž definován v § 2 zákona č. 

165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 

energie v platném znění. 

Zákon o ochraně ovzduší používá termín 

bioplyn. V obecném chápání je bioplyn 

plyn produkovaný během anaerobní 

digesce organických materiálů a skládající 

se zejména z metanu a oxidu uhličitého. 

Vzhledem k tomu, že se nařízení vlády 

vztahuje k dopravě, je termín „bioplyn“ 

obsahově shodný s pojmem „biomethan“. 

Tento termín byl v zákoně zaveden ve 

vazbě na zákon č. 261/2007 Sb., o 

stabilizaci veřejných rozpočtů, který 

používá v ust. § 8 termín bioplyn. Dle 

navržené novely zákona o ochraně 

ovzduší, sněmovní tisk 13, se také 

dodavatel motorového benzínu a motorové 

nafty může sdružit s dodavatelem bioplynu. 

Vzhledem k tomu, že návrh zákona o 

ochraně ovzduší i stávající legislativa 

používá termín bioplyn, nepovažujeme za 

vhodné v doprovodném nařízení vlády 

místo bioplynu používat pojem biomethan. 

16.  MPO Předkládac

í zpráva a 

odůvodněn

í 

1. K předkládací zprávě 

a odůvodnění 

Doporučujeme upravit název 

transponované směrnice místo „směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2015/1513/EU, kterou se mění směrnice 

98/70/ES o jakosti benzinu a motorové 

nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře 

Doporučující Akceptováno 
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využívání energie z obnovitelných zdrojů“ 

na „směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2015/1513/EU ze dne 9. září 

2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES 

o jakosti benzinu a motorové nafty 

a směrnice 2009/28/ES o podpoře 

využívání energie z obnovitelných zdrojů“. 

 

17.  MPO § 3 2. K návrhu nařízení vlády - § 3 

V odst. (6) a (7) jsou stanovena kritéria pro 

pěstování biomasy na půdě s velkou 

zásobou uhlíku resp. rašeliništi, která 

splňovala určité podmínky k 1. lednu 2008. 

Tento termín neodpovídá přesně textu čl. 1 

bodu 6 směrnice 2009/30/ES a čl. 17 odst. 

4 směrnice 2009/28/ES, které zahrnují celý 

měsíc leden 2008. Žádáme o zahrnutí 

celého měsíce ledna 2008 jako 

referenčního období pro posouzení statusů 

půdy s velkou zásobou uhlíku resp. 

posouzení, zda půda, z níž jsou získávány 

suroviny pro výrobu biomasy, nebyla 

rašeliništěm. Dále žádáme o vysvětlení, 

jakým způsobem je do návrhu nařízení 

vlády transponován požadavek čl. 1 bodu 

6 směrnice 2009/30/ES a čl. 17 odst. 4 

posledního pododstavce směrnice 

2009/28/ES: „Ustanovení tohoto odstavce 

se nepoužijí (resp. nepoužije), pokud 

Doporučující Akceptováno částečně 

Vzhledem k tomu, že termín 1. ledna 2008 

je používán v předchozím nařízení vlády č. 

351/2012 Sb., a k tomuto nařízení vlády 

bylo Evropskou komisí zpracováno 

posouzení souladu se směrnicí, které u 

tohoto ustanovení uvádí soulad se 

směrnicí, nepovažujeme za vhodné 

v novém nařízení vlády toto měnit.  

  

Do textu nařízení bude doplněn zmíněný 

dovětek o statusu půdy v době získání 

biomasy - viz připomínka č. 10 (OKOM). 
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v době, kdy byla surovina získána, měla 

půda stejný status jako v lednu 2008.“.  

18.  MPO § 4 3. K návrhu nařízení vlády - § 4 
Na konci § 4 doporučujeme nahradit 

označení „CELEX 32008L0030“ 

označením „CELEX 32009L0030“. Jedná 

se o transpozici směrnice 2009/30/ES. 

 

Doporučující Akceptováno 

Bude opraveno. 

19.  MPO § 6 4. K návrhu nařízení vlády - § 6 

V § 6 odst. 4 je ustanovení transpoziční 

vůči Příloze I části 2 bodu 2 směrnice 

2015/625/EU, která zde stanoví, že 

v případě použití více druhů vstupních 

surovin uvedou dodavatelé množství 

u každé z těchto surovin v tunách. V § 6 

odst. 4 návrhu nařízení chybí povinnost 

uvádět množství v těchto jednotkách. 

Doporučujeme proto o doplnění jednotky 

v souladu s transponovanou směrnicí. 

 

Doporučující Vysvětleno 

Viz připomínka č. 11. 

20.  MPO § 6 a 

příloha č. 2 

5. K návrhu nařízení vlády - § 6 

a příloha č. 2 

V navrhovaném textu § 6 a přílohy č. 2 

jsou použita slova „typ dodané pohonné 

hmoty“ a slova „typy pohonných hmot“. 

Zákon o ochraně ovzduší však obsahuje 

ve svých ustanoveních týkajících se 

pohonných hmot, resp. biopaliv, slovo 

Doporučující Akceptováno 

Bude opraveno. 

V § 6 bude dále upřesněno místo nákupu 

biopaliv. V případě biopaliv bude místem 

nákupu nikoliv název státu, ve kterém byla 

biomasa použitá k výrobě biopaliva 

vypěstovaná, ale název státu, ve kterém 

bylo biopalivo vyrobeno. Tato úprava 
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„druh“ (např. § 19 odst. 4). Rovněž zákon 

č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách 

a čerpacích stanicích pohonných hmot a o 

změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o pohonných hmotách), ve znění 

pozdějších předpisů, používá slova 

„jednotlivé druhy pohonných hmot“ (§ 4 

odst. 1 tohoto zákona). Z tohoto důvodu 

doporučujeme v příslušném navrhovaném 

textu slovo „typ“ nahradit slovem „druh“. 

 

vychází z posledního jednání Výboru ke 

kvalitě paliv.   

21.  MPO § 8 6. K návrhu nařízení vlády - § 8 

Ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) 

transponuje Přílohu I, část 1 písm. d) bod ii 

směrnice 2015/625/EU, kde je stanoveno, 

že organizace, která provádí ověření 

metod odhadu snížení emisí, musí být 

akreditována v souladu s normou ISO 

14065. Návrh nařízení však tuto povinnost 

nestanovuje. Doporučujeme doplnění 

uvedené povinnosti vyplývající ze směrnice 

do návrhu nařízení, případně žádáme 

o vysvětlení, jak je transpozice tohoto 

požadavku zajištěna. 

 

Doporučující Vysvětleno 

Viz připomínka č. 12. 

22.  MPO Příloha č. 

7 část E 
7. K návrhu nařízení vlády – příloha č. 

7, část E 

Doporučující Vysvětleno  

Termín po 1. lednu 2011 je obsažen v § 

20b návrhu zákona o ochraně ovzduší. 
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Příloha transponuje ustanovení Přílohy I, 

část 2 bod 1 směrnice 2015/625/EU, 

přičemž tato směrnice stanoví jako 

obsahový požadavek zprávy dodavatelů 

datum zahájení projektu, které musí být 

pozdější než leden 2011, a údaj o ročním 

snížení emisí. Návrh nařízení oproti tomu 

obsahuje pouze požadavek na datum 

zahájení využívání opatření ke snížení 

emisí (tedy bez limitace lednem 2011) 

a dosažené snížení emisí (tedy nikoliv za 

roční období). Žádáme o doplnění 

uvedených limitů v souladu se směrnicí, 

případně o vysvětlení, jak je transpozice 

tohoto požadavku směrnice zajištěna. 

 

Z jednání Výboru o kvalitě paliv vyplynulo, 

že snižování emisí skleníkových plynů by 

mělo být prováděno pomocí dokladů 

k jednotlivým nakoupeným emisím z těžby. 

Zákon o ochraně ovzduší tak stanovil 

povinnost autorizovaným osobám udělovat 

a kontrolovat doklady, nařízení vlády pak 

stanovuje náležitosti dokladu. Vzhledem 

k tomu, že lze předpokládat, že z jednoho 

projektu na snížení emisí z těžby bude 

vydáváno více dokladů, nelze na doklad 

uvést roční snížení emisí, snížení se musí 

vztahovat na jednotlivý nákup. Dodavatelé 

motorové nafty a motorového benzínu pak 

mají povinnost po nakoupení dokladu jej 

neprodleně zaslat MŽP, tak aby MŽP mělo 

přehled o nakoupených emisích a možnost 

tento přehled sdílet s ostatními státy. 

V návaznosti na připomínku bude do 

náležitostí zprávy o emisích vloženo 

ustanovení, že zpráva o emisích obsahuje i 

sumární přehled o ušetřených emisí 

z těžby. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

roční zprávu o emisích, bude zřejmé, že se 

jedná o roční snížení emisí.  

Dále bude do výpočtu produkce emisí 

z těžby doplněn výpočet maximálního 

množství ušetřených emisí z těžby 

vyplývající z přílohy č. 1 směrnice 

2015/652/EU, kde se uvádí, že ušetřené 
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emise z těžby je možné uplatnit pouze u 

standardních hodnot emisí z těžby 

motorového benzínu, motorové nafty, 

zemního plynu a zkapalněného ropného 

plynu.  

23.  MPO Odůvodně

ní 

8. K odůvodnění 

Doporučujeme obecnou část odůvodnění 

návrhu nařízení vlády doplnit o zhodnocení 

dopadů na bezpečnost nebo obranu státu, 

neboť toto zhodnocení vyžaduje čl. 14 

odst. 1 písm. i) Legislativních pravidel 

vlády. 

Doporučující Akceptováno. 

Bude doplněno.  

Navrhovaná právní úprava se na 

bezpečnost nebo obranu státu nevztahuje. 

 

24.  MF § 2 písm. 

b), d) a i) 
1. V § 2 písm. b), d) a i) doporučujeme 

příkladné výčty plodin uvádět nikoliv 

v normativním textu, ale v odůvodnění. 

 

Doporučující Vysvětleno 

Uváděný text přebírá definice ze směrnice 

2015/1513/EU. Pro snížení rizika možného 

konfliktu s Evropskou komisí považujeme 

za vhodné v definicích výčty plodin 

ponechat.  

25.  MF § 2 písm. j) 
2. V § 2 písm. j) doporučujeme dále 
členit text pomocí bodů označených 
arabskými číslicemi, nikoliv pomocí 
písmen „i“ a „v“ (viz čl. 26 odst. 1 a 5 
Legislativních pravidel vlády). 

 

Doporučující Akceptováno 

 

26.  MF § 2 písm. j) 

bod 1 

3. V § 2 písm. j) bodu 1 považujeme za 

zbytečné zavedení legislativní zkratky 

„hustota API“, neboť zkratka je v celém 

Doporučující Akceptováno 

Bude vypuštěno. 
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nařízení použita pouze jedenkrát. 

Kromě toho by legislativní zkratka 

neměla být tvořena pomocí velkých 

písmen (viz čl. 44 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády). 

 

27.  MF § 2 písm. 

k) a l) 

4. V § 2 písm. k) a l) doporučujeme 

upřesnit, že se v případě nařízení 

(EHS) č. 2658/87 jedná o nařízení 

„Rady“. 

 

Doporučující Akceptováno 

Bude doplněno. 

28.  MF § 3 odst. 5 

písm. b) 

5. V § 3 odst. 5 písm. b) doporučujeme 

formulačně upravit text tak, aby 

neobsahoval neoznačený text uvedený 

na samostatném řádku. 

 

Doporučující Akceptováno 

Bude opraveno. 

29.  MF § 3 odst. 5 

písm. b) 

bod 2 

6. V § 3 odst. 5 písm. b) bodu 2 

doporučujeme upřesnit, že se v případě 

směrnice 2009/30/ES jedná o směrnici 

„Evropského parlamentu a Rady“. 

 

Doporučující Akceptováno 

Bude doplněno. 

30.  MF § 3 odst. 6 
7. K § 3 odst. 6: upozorňujeme, že 
úvodní text odstavce nenavazuje na text 
jednotlivých písmen, a je proto třeba jej 
formulačně upravit (např. nahradit 
dvojtečku čárkou, doplnit slova „pokud se 
jedná o“ a písmena b) a c) formulačně 
upravit tak, aby na tento doplněný text 

Doporučující Akceptováno 

Nová úprava viz výše připomínka č. 10 

(OKOM) 
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navazovala. 
 

31.  MF § 6 odst. 4 8. V § 6 odst. 4 se užívá výraz „zpráva“. 

Pokud je touto zprávou myšlena „zpráva 

o emisích“, měl by se důsledně užívat 

celý název této zprávy 

Doporučující Akceptováno 

Bude opraveno. 

32.  MF § 8 
9. K § 8: upozorňujeme, že přestože 
ustanovení není členěno na odstavce, 
obsahuje označení prvního odstavce. 
 

Doporučující Akceptováno 

Bude opraveno. 

33.  MF § 10 1. 10. K § 10: nadpis doporučujeme buď 

zestručnit, nebo upravit tak, aby jeho dikce 

odpovídala dikci zmocňovacích 

ustanovení, která jsou jím prováděna. 

 

Doporučující Vysvětleno 

Dle našeho názoru je nadpis srozumitelný 

a odpovídá dikci zmocňovacích 

ustanovení.  

34.  MF § 11 11. V § 11 doporučujeme text upravit tak, 

aby používal přítomného času, nikoliv času 

budoucího (viz čl. 40 odst. 5 Legislativních 

pravidel vlády). 

 

Doporučující Akceptováno 

Bude opraveno. 

35.  MF § 11 odst. 

1 

12. V § 11 odst. 1 doporučujeme slova „do 

dne“ nahradit slovy „přede dnem“, aby bylo 

patrné, že se jedná o znění před zrušením 

daného nařízení vlády. Slovní spojení „do 

dne“ evokuje, že se jedná o znění včetně 

dne, v němž došlo ke zrušení daného 

nařízení vlády. 

Doporučující Akceptováno 

Bude opraveno. 

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



17 

 

 

36.  MF § 13 13. K § 13: Účinnost nařízení vlády je 

navrhována stejně jako novela zákona č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší na 1. 

dubna 2017. Vzhledem k tomu, že návrh 

této novely (sněmovní tisk 924) je aktuálně 

projednáván v Poslanecké sněmovně 

PČR, doporučujeme sledovat, zda u něj 

nedojde k posunu nabytí účinnosti, neboť 

navrhované nařízení vlády nemůže nabýt 

účinnosti dříve než zmiňovaná novela 

zákona. 

Doporučující Akceptováno 

Bude opraveno. 

37.  MF Poznámka 

pod čarou 

č. 4 

14. K poznámce pod čarou č. 4: 

doporučujeme v textu této poznámky pod 

čarou vypustit slova „ve znění zákona č. 

168/2004 Sb., …“ a nahradit je slovy „ve 

znění pozdějších předpisů“. 

 

Doporučující Akceptováno 

Bude opraveno. 

38.  MF Poznámka 

pod čarou 

č. 5 

15. K poznámce pod čarou č. 5: 

doporučujeme na konec textu poznámky 

vložit chybějící tečku. 

 

Doporučující Akceptováno 

Bude opraveno. 

39.  MF Příloha č. 

1 část B 

bod 8 

písm. b) 

16. K příloze č. 1 části B bodu 8 písm. b): 

pojem „pěstování potravin nebo krmiv“ 

doporučujeme nahradit vhodnějším 

výrazem „pěstování potravinářských a 

krmných plodin“. 

 

Doporučující Akceptováno 

Bude upraveno. 
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40.  MF Příloha č. 

6 část A 

bod 1 

17. K příloze č. 6 části A bodu 1: 

upozorňuje se na překlep u slova 

„odchozích“. 

 

Doporučující Akceptováno 

Bude upraveno. 

41.  MF Odůvodně

ní 

Připomínky k důvodové zprávě, obecné 

části: 

18. Doporučujeme uvést strukturu 

odůvodnění do souladu s čl. 14 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády. 

 

Doporučující  Akceptováno 

Bude upraveno. 

42.  MF Odůvodně

ní, bod G 

19. K bodu G: doporučujeme stručně 

zdůvodnit, z jakého důvodu nemá 

navrhovaná úprava nařízení žádné dopady 

na životní prostředí. 

 

Doporučující Vysvětleno. 

Předkládaný návrh nařízení vlády 

představuje prováděcí právní předpis, u 

nějž bylo hodnocení dopadů zmocňovacích 

ustanovení obsaženo již v závěrečné 

zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

k návrhu zákona o ochraně ovzduší, který 

byl vládou schválen dne 12. září 2016. V 

návrhu nařízení vlády nejsou identifikovány 

nové dopady a návrh nařízení vlády není 

zpracován nad rámec provedené RIA k 

návrhu zákona. Návrh nařízení vlády proto 

splnil podmínky udělení výjimky z 

povinnosti provádět hodnocení dopadů 

regulace, což bylo deklarováno v dopise 

ministra pro lidská práva, rovné příležitosti 

a legislativu 

č.j. 22867/2016-OHR ze dne 9. prosince 
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2016, kterým byla výjimka udělena. 

43.  MF Odůvodně

ní, bod C 

20. K bodu C: ve třetí větě se uvádí, že 

transpozice směrnice bude dokončena 

novelou nařízení vlády o kritériích 

udržitelnosti biopaliv. Nejedná se však 

o novelu nařízení vlády, ale o návrh 

nového právního předpisu. 

Doporučující Akceptováno 

Bude opraveno. 

44.  MZV Příloha č. 

4 

MZV doporučuje v příloze č. 4 nařízení 

vlády vyjasnit terminologii označování 

jednotlivých států. Zatímco ve většině 

případů je použito označení státu, 

v případě Spojených arabských emirátů je 

použito pouze označení jednotlivých 

emirátů (Abú Dhabí, Dubaj, Šardžá, Rás 

al-Chajma). Pokud je z nějakého důvodu 

nutné použít i označení emirátu, MZV 

doporučuje postupovat stejně jako 

v případě označení USA, tj. například: 

„Spojené arabské emiráty, Dubaj“. Dále 

MZV upozorňuje, že u jedné položky při 

označení Kuvajtu je překlep (chybí „K“) a 

některé země také nejsou řazeny podle 

abecedy.  

Doporučující Vysvětleno 

Příloha č. 4 bude nahrazena odkazem na 

přílohu č. 1, část II, bod 7 Směrnice Rady 

(EU) 2015/652. 

 

45.  MZE § 2 1) Doporučujeme v návrhu nařízení 
vlády nedefinovat pojmy, které jsou 
již definovány v jiných právních 
předpisech (např. zákon o 
odpadech). 
 

Doporučující Vysvětleno 

Jedná se o transpozici definice pojmu 

„odpad“ uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. p) 

směrnice 2015/1513/EU, která je odlišná 

od definice odpadu ve směrnici 
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 2008/98/ES o odpadech, transponované 

do zákona o odpadech (obsahuje z této 

definice výjimku).  

46.  MZE § 11 2) Přechodná ustanovení doporučujeme 
upravit tak, aby se týkala nařízení 
vlády a nikoliv zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Doporučující Vysvětleno 

Dle přechodného ustanovení se pro 

výpočet produkce emisí skleníkových plynů 

použijí standardní hodnoty emisí obsažené 

ve stávajícím nařízením vlády.  Přechodné 

ustanovení se tak týká nařízení vlády. 

Vzhledem k tomu, že nařízení vlády 

upravuje způsob výpočtu produkce emisí 

skleníkových plynů pro potřeby prokázání 

splnění úspory emisí skleníkových plynů 

obsaženou v zákoně č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší, považujeme za vhodné 

v přechodném ustanovení tento zákon 

zmínit. 

47.  MZE Příloha č. 

6 

3) V příloze č. 6 návrhu nařízení vlády 
doporučujeme v části B) náležitosti 
evidence u pěstitele biomasy v bodě 
6, nahradit odkaz č. 8 a související 
text poznámky pod čarou odkazující 
na § 57 zákona č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění 
zákona č. 217/2005 Sb., jiným 
systémem vedení evidence, protože 
pěstitelům biomasy, na které 
se vztahuje výše uvedená příloha, 
není stanovena povinnost uplatňovat 
nárok na vrácení spotřební daně dle 
výše uvedeného zákona. 

Doporučující Akceptováno jinak 

Odkaz na poznámku pod čarou bude 

vypuštěn. 
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48.  MV  
Připomínky legislativně technické a 

formálního charakteru: 

Obecně: 

 Doporučujeme návrh revidovat ve 

smyslu nadbytečného užívání dvojteček 

za návětím jednotlivých ustanovení, viz § 

3 odst. 5 či § 8 odst. 1. 

 

Doporučující  

Akceptováno 

Bude upraveno. 

49.  MV § 2 písm. j) 
K § 2 písm. j): 

 V souladu s čl. 26 odst. 7 

Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme označení bodů písmene j) 

„i. až iv.“ nahradit označením „1. až 4“. 

Doporučující Akceptováno 

Bude upraveno. 

50.  ÚOOÚ Odůvodně

ní 
K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

1. V části H obecné části důvodové 

zprávy nebo odůvodnění, 

zhodnocení dopadů navrhovaného 

řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů (dále jen „DPIA“), 

se věta: „Ochrana těchto osobních 

údajů se řídí obecnou úpravou v 

zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů,“ zrušuje. Tato připomínka 

je zásadní. 

Zásadní Akceptováno 

Bude opraveno. 
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Odůvodnění: 

Cílem DPIA není vyhodnocovat soulad se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U 

zákonů by to nemělo smysl, protože 

speciální zákon má před ZOOÚ přednost. 

U prováděcích předpisů platí, že primární 

je dodržení principů ochrany soukromí; 

není smyslem obecné části odůvodnění 

prováděcího předpisu vyhodnocovat 

soulad se všemi myslitelnými speciálními 

zákony. 

51.  ÚOOÚ Příloha č. 

7 

2. V příloze č. 7 se slova „obchodní 

firma nebo název“ nahrazují slovem 

„jméno“. Tato připomínka je 

zásadní. 

Odůvodnění: 

Podle § 423 odst. 1 NOZ: „Obchodní firma 

je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán 

do obchodního rejstříku. Podnikatel nesmí 

mít víc obchodních firem.“ Je tedy zjevné, 

že obchodní firma je jméno a že tedy 

pojem „jméno“ automaticky zahrnuje i 

firmu. Podle § 132 odst. 1 NOZ: „Jménem 

právnické osoby je její název.“ Je tedy 

zjevné, že název je jméno a že tedy pojem 

„jméno“ automaticky zahrnuje i název. 

Zásadní |Akceptováno 
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52.  ÚOOÚ Příloha č. 

7 

3. V příloze č. 7 se slova „, popřípadě 

jména, příjmení, popřípadě též 

obchodní firma“ zrušují. Tato 

připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Podle § 77 odst. 1 NOZ je příjmení 

součástí jména. Uvádění této kategorie 

osobního údaje je tedy nadbytečné. 

 

Zásadní |Akceptováno 

53.  ÚOOÚ Příloha č. 

7 

4. V příloze č. 7 se slova „adresa místa 

trvalého pobytu, popřípadě též sídla“ 

nahrazují slovy „sídlo, není-li ho, tak 

místo trvalého pobytu“. Tato 

připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 

Každý podnikatel – fysická osoba má 

sídlo. Jeho uvádění by proto mělo být 

primární. Sídlo a rovněž místo trvalého 

pobytu je adresa; uvádění, že jde o 

adresu, je tedy nadbytečné. 

Zásadní Akceptováno 

„…sídlo, nemá-li fyzická osoba sídlo, pak 

místo trvalého pobytu, …“ 

54.  HKČR Obecně 
A. Obecné zásadní připomínky 

k předkládanému materiálu 

1. Povinnost snižovat emise je 

uložena osobám uvolňujícím do volného 

Zásadní Připomínku bereme na vědomí 
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daňového oběhu (výrobcům, dovozcům) 

pohonné hmoty, ačkoli tyto osoby nejsou 

schopny nijak ovlivnit strukturu vozového 

parku nebo strukturu poptávky po 

palivech. Jedinou (velmi malou) možností, 

jak mohou tyto osoby ovlivnit produkci 

emisí z paliv, je výběr dodavatele 

biosložky do jimi dodávaných paliv 

(produkce emisí u biopaliv se liší 

v závislosti na vstupní surovině a způsobu 

zpracování). Logickou cestou, jak snižovat 

emise v dopravě, je tlak na výrobce 

automobilů, na výrobce paliv a elektřiny 

pro dopravní účely, na výrobce biomasy a 

biopaliv, na přepravce – to jsou místa, kde 

lze emise ovlivnit. Prodejem samotného 

zboží (= jeho dodávkou na trh a tím 

naplnění poptávky) už nic moc ovlivnit 

nejde. 

 

55.  HKČR Obecně 2. Domníváme se, že předkladatel 
nezahrnul do výčtu biopaliv bioplyn z 
rostoucí biomasy, resp. zemědělských 
plodin pěstovaných za účelem výroby 
bioplynu nebo produktů z takových plodin 
(zejména bioplyn ze siláže, senáže a 
dalších podobných plodin a produktů 
z nich) a dále bioplyn ze směsi této 
rostoucí biomasy a vlhké nebo suché mrvy, 
resp. jejich různých kombinací. Stejně tak 

Zásadní Vysvětleno 

Nařízení vlády zahrnuje všechny možné 

druhy bioplynu, tj. i bioplyn ze siláže a 

senáže atd.  

V příloze 1 nařízení vlády je i u některých 

běžně používaných druhů bioplynu 

stanovena standardní hodnota pro 

produkci emisí skleníkových plynů. U 

ostatních druhů bioplynu je nutné produkci 
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ani koeficienty k dalším výpočtům 
nezahrnují plodiny vhodné pro produkci 
bioplynu.  

Kategorie bioplynu z rostoucí biomasy 

nebo směsi rostoucí biomasy s mrvou není 

vůbec v nařízení uvedena, což 

považujeme za závažný legislativní 

nedostatek vzhledem k četnosti používání 

této směsi pro výrobu bioplynu. Z tohoto 

důvodu požadujeme zahrnutí uvedené 

legislativní kategorie do návrhu nařízení. 

Návrh nařízení sice vychází z textu 

směrnice 2009/30, nicméně tento návrh 

počítá s možností využití cíleně pěstované 

biomasy pro výrobu bioplynu v určitých 

oblastech EU, což není v návrhu vyhlášky 

zohledněno. 

Požadujeme, aby předkladatel zapracoval 

do dotčených ustanovení i chybějící 

kategorie biopaliv. 

 

emisí skleníkových plynů spočítat, 

neznamená to však, že tento druh bioplynu 

není považován za biopalivo.   

56.  HKČR Obecně 3. Pro snižování emisí je zavedena 
nová konstrukce výpočtu, ve které se výše 
požadované úrovně snížení emisí 
odvozuje od základní hodnoty emisí pro 
fosilní paliva (vykalkulována jako vážený 
průměr emisí skleníkových plynů z benzínu 
a nafty pro celou EU), ovšem faktická 
úspora emisí se na rozdíl od současné 
platné legislativy vypočítává již z hodnoty 

Zásadní Vysvětleno 

Použitý způsob výpočtu úspory emisí 

skleníkových plynů včetně všech emisních 

koeficientů je dán směrnicí 2015/652/EU. 

ČR nemůže tento způsob výpočtu jakkoliv 

měnit.  

Nicméně souhlasíme s tím, že výpočet 

znevýhodňuje dodavatele, kteří dodávají 
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emisí toho kterého konkrétního druhu 
fosilního paliva (dosud se používala 
základní hodnota emisí pro fosilní paliva 
bez ohledu na použitý konkrétní druh 
fosilního paliva). 

Výše uvedený systém tak v důsledku vede 

k tomu, že úrovně emisí po zohlednění 

úspory vypočítané ze základní hodnoty 

emisí pro fosilní paliva, tedy hodnoty 

90,8065 gCO2ekv/MJ je třeba dosáhnout jak 

u benzínu, kde fakticky stačí snížit emise 

skleníkových plynů o 2,67 %, tak u nafty, 

kde je naopak třeba docílit úspory na 

úrovni 4,51 %. Taková úprava není logická 

ani spravedlivá, když zcela nedůvodně 

znevýhodňuje subjekty, které do volného 

daňového oběhu v ČR uvádějí pouze 

motorovou naftu, což je naprostá většina 

dodavatelů PHM na českém trhu, což je 

dáno i tím, že výrobní kapacita rafinerií je 

schopna s rezervou pokrývat tuzemskou 

spotřebu benzinů, naftu je však třeba 

dovážet (stejně nepříznivá bilance platí 

v celé Evropské unii). 

pouze motorovou naftu. Tito dodavatelé se 

budou muset sdružit s dodavateli 

motorového benzínu či využívat jiné 

možnosti pro snížení emisí skleníkových 

plynů. 

 

57.  HKČR § 11 odst. 

1 

B. Konkrétní zásadní připomínky 
k předkládanému materiálu 

1. Připomínka k § 11 odst. 1 

Požadujeme text poslední věty upravit 

Zásadní Akceptováno 
Bude opraveno. 
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takto: 

„(1) Pro účely vyhodnocení plnění 

povinnosti stanovené v § 20 odst. 1 zákona 

a pro účely výpočtu pokuty podle § 25 

odst. 8 zákona se za rok 2017 použije 

základní hodnota produkce emisí 

skleníkových plynů pro fosilní pohonné 

hmoty podle § 4 nařízení vlády č. 351/2012 

Sb., ve znění účinném do dne nabytí 

účinnosti tohoto nařízení vlády. Tato 

hodnota bude pro rok 2017 platná i pro 

váženou produkci emisí skleníkových plynů 

během životního cyklu motorového 

benzinu a motorové nafty namísto hodnot 

obsažených v tabulce v bodě 7 přílohy č. 5 

2 tohoto nařízení vlády.“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o formální chybu, neboť hodnoty 
produkce emisí jsou obsahem bodu 7 
přílohy č. 2. Navíc příloha č. 5 bod 7 ani 
neobsahuje.  

 

58.  HKĆR § 11 odst. 

2 

2. Připomínka k § 11 odst. 2  

Požadujeme text poslední věty upravit 

takto: 

„(2) Součástí zprávy o emisích za rok 2017 

bude i vyhodnocení plnění povinnosti 

stanovené v § 20 odst. 1 zákona podle § 5 

Zásadní Akceptováno 

Bude opraveno. 
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tohoto nařízení vlády a podle vážené 

produkce emisí skleníkových plynů během 

životního cyklu motorového benzinu a 

motorové nafty obsažené v tabulce v bodě 

7 přílohy č. 5 2 tohoto nařízení vlády, a to 

pouze pro informativní účely.“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o formální chybu, neboť hodnoty 
produkce emisí jsou obsahem bodu 7 
přílohy č. 2. Navíc příloha č. 5 bod 7 ani 
neobsahuje.  

59.  HKĆR Příloha č. 

1 

3. Připomínka k Příloze č. 1, část B, 
bod 3 (v souvislosti s § 5) 

Požadujeme upravit poslední věty v bodě 3 
následovně: 

„Hodnota EF referenční fosilní pohonné 

hmoty činí 94,1 83,8 g CO2ekv/MJ.“. 

Odůvodnění: 

Předložený návrh obsahuje v ustanovení 
části B, odst. 3 Přílohy č. 1 návrhu nařízení 
referenční hodnotu uvedenou v § 4 
nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích 
udržitelnosti biopaliv. Uvedené ustanovení 
přílohy č. 1 je tak v rozporu s ustanovením 
§ 5 odst. 1 návrhu nařízení, kde je 
referenční hodnota uvedena ve výši 94,1 g 
CO2ekv/MJ. V důvodové zprávě je navíc 
uvedeno, že hodnota je převzata ze 
směrnice č. 2015/652, kterou se stanoví 

Zásadní Vysvětleno 

Směrnice 2015/652/EU stanoví pouze 

základní hodnotu produkce emisí 

skleníkových plynů (94,1), vůči které musí 

dodavatelé motorového benzínu a 

motorové nafty postupně snižovat emise 

z jimi dodaných pohonných hmot  o 3,5%  

od roku 2017 a 6 % od roku 2020, tj. mixu 

dodaných pohonných hmot (fosilní paliva a 

i biopaliva).  

Hodnota 83,8 obsažená v příloze č. 1 části 

B bodě 3 však vyplývá ze směrnice 

2009/28/ES a 2009/30/ES. Vůči této 

hodnotě se vypočítává úspora emisí 

skleníkových plynů z biopaliv pro potřeby 

určení splnění kritérií udržitelnosti. Z tohoto 

důvodu v bodě 3 musí zůstat hodnota 83,8.  
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metody výpočtu a požadavky na podávání 
zpráv podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti 
benzinu a motorové nafty (viz příloha II 
směrnice). 

V tomto ohledu je dále nutné upozornit na 
to, že údaje uvedené v části A, přílohy č. 1 
návrhu nařízení jsou identické jako 
v příloze č. 1, části A nařízení vlády č. 
351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti 
biopaliv, kde se však zohledňovala při 
výpočtu jiná referenční hodnota pro fosilní 
pohonné hmoty. Výše standardní hodnoty 
úspor emisí skleníkových plynů uvedená 
v procentech ve druhém sloupci přílohy č. 
1, části A návrhu je tak podle názoru CZ 
Biom vypočítaná podle původní referenční 
hodnoty a z tohoto důvodu jsou uvedená 
data nesprávná a mělo by dojít k jejich 
propočtení podle referenční hodnoty 
uvedené v § 5 návrhu nařízení. Nařízení 
sice implementuje údaje obsažené ve 
směrnici č. 2009/30/ES, nicméně tato 
směrnice ještě rovněž vychází ze starší 
referenční hodnoty 83,8 g CO2ekv/MJ, která 
však již byla novější směrnicí 2015/562 
upravena na hodnotu uvedenou v § 5 odst. 
1. návrhu nařízení. 

60.  HKĆR Příloha č. 

7 

4. Připomínka k Příloze č. 7, část E, 
bod 7 

Požadujeme doplnění bodu 7 takto: 

„7. Jedinečné jednorázové číslo dokladu 

Zásadní Akceptováno 

Bude upraveno. 
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vydaného autorizovanou osobou nebo 

osobou s autorizací či jiným obdobným 

oprávněním vydaným v souladu 

s právními předpisy jiného členského 

státu Evropské unie.“. 

Odůvodnění: 

Ověření snížení emisí z těžby je v § 20b 
odst. 2) návrhu novely zákona č. 201/2012 
Sb.,  
o ochraně ovzduší, která je nyní 
projednávána jako sněmovní tisk č. 924/16 
Poslaneckou sněmovnou PČR (dále jen 
„novela zákona o ochraně ovzduší“), 
připuštěno „autorizovanou osobou podle § 
32 odst. 1 písm. g) nebo osobou 
s autorizací či jiným obdobným 
oprávněním vydaným v souladu s právními 
předpisy jiného členského státu Evropské 
unie“. Nyní předkládané prováděcí nařízení 
k tomuto zákonu by tudíž nemělo okruh 
osob zužovat pouze na „autorizované 
osoby“, neboť v tom případě by se 
ustanovení vztahovalo pouze na osoby, 
které jsou dle § 32 odst. 2 novely zákona o 
ochraně ovzduší autorizovány výlučně 
ministerstvem životního prostředí.  

61.  HKČR Příloha č. 

7 

5. Připomínka k Příloze č. 7, část E  

Požadujeme doplnění náležitostí dokladu 
vložením nového bodu 10:  

„10. Identifikační údaje osoby, která 
v roce dle bodu 4 provozovala zdroj 

Zásadní Akceptováno 

Bude doplněno. 
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emisí, na kterém bylo dosaženo snížení 
emisí dle bodu 3.“  

Odůvodnění: 

Podle vládního návrhu se na dokladu mají 
uvést pouze identifikační údaje dodavatele 
motorového benzínu nebo motorové nafty, 
tj. dodavatele pohonných hmot.  Dodavatel 
pohonných hmot pak může započíst 
dosažené snížení emisí z těžby na plnění 
své povinnosti snížit emise skleníkových 
plynů z jím dodaných pohonných hmot bez 
ohledu na to, zda má toto snížení emisí 
z těžby jakýkoliv vztah k pohonným 
hmotám, které tento dodavatel dodal na 
trh. Chybí zde tudíž jakákoliv identifikace 
osoby, která uplatňované snížení emisí 
z těžby dodavateli pohonných hmot 
přenechala a tudíž, dle našeho názoru, 
chybí identifikátor, podle kterého by bylo 
možné zkontrolovat, zda provozovatel 
zdroje emisí nepřenechal větší úsporu 
emisí, než které bylo dosaženo nebo zda si 
stejnou úsporu neuplatňuje více povinných 
osob.  

62.  HKĆR Odůvodně

ní 

C. Připomínka k Odůvodnění 
předloženého materiálu 

1. Připomínka k Části II. Zvláštní 
část, k Příloze č. 7 

Požadujeme doplnit odůvodnění k příloze 7 
část E Náležitosti dokladu o snížení emisí 
z těžby.  

Zásadní Akceptováno 

Bude doplněno. 
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Odůvodnění: 

Odůvodnění k této části návrhu vládního 
nařízení zcela absentuje a vzhledem 
k tomu, že se jedná o zcela novou právní 
úpravu této oblasti, jeví se doplnění 
odůvodnění, zejména pro lepší pochopení 
legislativního textu a záměru 
předkladatele, jako zcela nezbytné.   

63.  HKČR § 6 odst. 1 

písm. c) 

D. Konkrétní doporučující připomínky 
k předkládanému materiálu 

1. Připomínka k § 6 odst. 1 písm. c) 

Navrhujeme zvážit jazykovou formulaci 

ustanovení v části věty: 

„[…] zahrnující i předběžné odhadované 

emise z biopaliv vyplývajících z nepřímé 

změny ve využívání půdy uvedenýché 

v příloze č. 3 k tomuto nařízení, […]“. 

Odůvodnění:  

Formální jazyková úprava. 

Doporučující Akceptováno  

64.  HKČR § 11 2. Připomínka k § 11 

Navrhujeme doplnit § 11 o nový odst. 2 a 

stávající odst. 2 upravit a přečíslovat: 

„(2) Pro účely vyhodnocení plnění 

povinnosti stanovené v § 20 odst. 1 

zákona a pro účely výpočtu pokuty 

podle § 25 odst. 8 zákona se pro roky 

Doporučující Vysvětleno 

Směrnice 2015/652/EU stanovila pouze 

jednu základní hodnotu, vůči které musí 

dodavatelé motorové nafty a motorového 

benzínu dosáhnout stanoveného snížení a 

dvě různé hodnoty produkce emisí pro 

motorovou naftu a motorový benzín.  

Tyto hodnoty je nutné zahrnout do zpráv o 
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2018 a 2019 použije metodika tohoto 

předpisu s tím rozdílem, že za splnění 

zákonné povinnosti bude považováno 

dosažení úspory ve výši stanovené 

zákonem zvlášť pro motorovou naftu a 

zvlášť pro motorový benzín. Pro 

výpočet se použijí základní hodnoty z 

bodu 7 Přílohy 2 této vyhlášky. 

(2) (3) Součástí zprávy o emisích za roky 

2017 až 2019 bude i vyhodnocení plnění 

povinnosti stanovené v § 20 odst. 1 zákona 

podle § 5 tohoto nařízení vlády a podle 

vážené produkce emisí skleníkových plynů 

během životního cyklu motorového 

benzinu a motorové nafty obsažené v 

tabulce v bodě 7 přílohy č. 5 2 tohoto 

nařízení vlády, a to pouze pro informativní 

účely.“. 

Odůvodnění: 

Předložený materiál (v souladu se 

směrnicí) stanovuje, že snižování emisí je 

vykazováno jako úspora ze základní 

hodnoty, společné pro všechna dodávaná 

paliva. Výpočet je pak prováděn tak, že 

celková emisní úspora je součtem úspor 

počítaných pro každé palivo zvlášť. 

Tento systém byl nastaven 

s předpokladem, že všechny povinné 

emisích, které zasílají dodavatelé 

motorové nafty a motorového benzínu a do 

výpočtu dosaženého snížení emisí.  

Navržená změna by fakticky vedla k tomu, 

že vykazované snížení emisí by nebylo 

vypočítáno v souladu se směrnicí. Z tohoto 

důvodu nelze akceptovat navrhovanou 

úpravu. 
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osoby dodávají na trh určitý díl benzínu a 

určitý díl nafty. Problém nastává ve chvíli, 

kdy na trhu operují firmy, které jsou 

„čistými dodavateli nafty“. Ti, aby dosáhli 

úspory 3,5 % (požadováno zákonem) proti 

základní hodnotě, musí dosáhnout úspory 

4,5 % proti základní hodnotě nafty. Takové 

snížení by bylo možné za situace, kdyby 

existovalo cenové zvýhodnění biopaliv 1. 

generace (tato paliva by tak byla komerčně 

prodejná) nebo kdyby byla v dostatečném 

množství dostupná biopaliva 2. generace 

(umožňující vyšší hodnotu emisních 

úspor).  

Za současného stavu trhu, a pokud by 

předložený materiál zůstal nezměněn, 

znamená požadavek na plnění 4,5 % 

úspory pro dovozce motorové nafty nutnost 

významně dotovat prodej biopaliv 1. 

generace. Problémem je, že dotace 

biopaliva distributorem nemusí znamenat 

řešení – aby bylo možno jeden produkt 

dotovat, je nutné prostředky vydělat 

zdražením jiného produktu, ten se však 

s ohledem na konkurenci může stát při 

vyšší ceně neprodejný. 

Pravděpodobnějším řešením je to, že 

dovozce přestane naftu dovážet. To ovšem 

z hlediska úspory emisí neznamená, že by 

se nafta na trhu ve spotřebiteli 
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vyžadovaném množství neprodala, jen se 

stane to, že ji bude dovážet subjekt, který 

zároveň uvolňuje i vyšší objemy benzínu (u 

kterých postačuje oproti základní hodnotě 

snížit emise o 2,7 %. V konečném 

důsledku tedy vede požadavek vyhlášky 

k tomu, že nezávislí distributoři (většinou 

„čistí“ dovozci nafty) budou z trhu 

administrativně vytlačeni například 

rafinerskou společností. 

Předložený návrh tomuto 

administrativnímu vytlačení brání po dobu, 

po kterou je opatření zavedeno čistě jako 

iniciativa České republiky. Zároveň se 

předpokládá, že dojde k dalšímu vývoji na 

trhu biopaliv vyšších generací a v roce 

2020 (v prvém roce, kdy je plnění 

požadavku na snižování emisí vyžadováno 

Bruselem jako povinné) již budou i „čistí“ 

distributoři nafty mít možnost tyto limity 

plnit. Pokud k předpokládanému rozvoji 

biopaliv vyšších generací nedojde, bude na 

tento problém upozorněno i z dalších 

členských zemí EU a je pravděpodobné, 

že by došlo k úpravě metodiky výpočtu 

přímo v Evropské direktivě. 

Alternativou k tomuto pozměňovacímu 

návrhu je snížení spotřebních daní u 

biopaliv (více, než je dnes notifikováno 
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EU). Žádost o změnu podpory biopaliv a 

novou notifikaci by mohla mít šanci na 

úspěch, protože dnes platná podpora byla 

počítána a schvalována za mnohem 

vyšších cen ropných produktů. Tento krok 

však není součástí tohoto nařízení vlády, 

proto s ním nelze kalkulovat. 

Přečíslování a úprava původního odst. 2 

zachovává v případě akceptované změny 

plnění „emisní povinnosti“ také výkaznictví 

odpovídající metodice zaváděné direktivou. 

To z toho důvodu, že tento způsob výpočtu 

potřebuje Česká republika pro průběžné 

zprávy o snižování emisí předkládané 

Bruselu a také proto, že pro samotné 

distributory je podstatné znát, jakou emisní 

zátěž představuje jimi na trh dodávaný mix 

podle metodiky, kterou budou muset plnit 

od roku 2020. 

V tomto odstavci je zároveň upraven odkaz 

na přílohu, z kontextu vyplývá, že je 

předpokládáno zpracování zprávy podle 

Přílohy 2, nikoli Přílohy 5 této vyhlášky. 

Zdůrazňujeme, že plně souhlasíme s kroky 

vedoucími ke snižování emisí a 

podporujeme je. Jejich provedení by však 

mělo být nastaveno tak, aby neomezovalo 

konkurenceschopnost tuzemských firem a 

aby nezvýhodňovalo jednu skupinu firem 
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před skupinou druhou. 

65.  HKČR Příloha č. 

3 

3. Připomínka k Příloze č. 3, bod 2 

Navrhujeme nejprve zavést zkratku „IPCC“ 

a teprve následně ji použít v textu nebo 

doplnit vysvětlivku.  

Odůvodnění:  

Nejedná se o zkratku obecně známou, a 

proto by bylo žádoucí její bližší vysvětlení. 

 

Doporučující Akceptováno 

66.  Hl. m. Praha Úvodní 

věta 

K úvodní větě 

V úvodní větě předloženého návrhu 

nařízení vlády  se uvádějí zmocňovací 

ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší, (§ 19 odst. 12, § 20a 

odst.7, § 20b odst. 5 a § 21 odst. 13),  jež 

budou do tohoto zákona vložena po přijetí 

novely projednávané v současné době 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

(sněmovní tisk 924).  

Cit. návrh novely zákona o ochraně 

ovzduší ale § 21 nenovelizuje. Zmocňovací 

ustanovení § 21  odst. 13 již zákon 

obsahuje ve svém stávajícím znění. 

Zákonem č. 382/2015 Sb., byl v § 21 

novelizován pouze odstavec 8. 

Úvodní větu návrhu nařízení vlády je proto 

třeba v uvedeném smyslu upravit.   

Doporučující Vysvětleno 

Navrhuje se vydání nového nařízení vlády, 

nikoli pouze novela. Úvodní věta nařízení 

vlády obsahuje všechna zmocňovací 

ustanovení zákona, která jsou tímto 

nařízením prováděna.  
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67.       

68.    MIMO E-KLEP   

69.  ČIA  1. chybí definice „příjemce certifikátu“, 

„vystavovatel certifikátu“, „oprávněná 

vystavující osoba“, např. v příloze A). 

Doporučení: bylo by vhodné zohlednit 

termíny a definice uvedené v řadě 

technických norem ČSN EN ISO/IEC 

17000 (klient certifikace, certifikační orgán, 

…), nebo doplnit definice k těmto 

termínům, 

Doporučující Vysvětleno 

Používaná označení jsou již obsažena v 

nařízení vlády č. 351/2012, které 

navrhované nařízení nahradí. Označení 

jsou tak již v praxi používaná od roku 2012, 

tj. jsou již všeobecně známa. Z tohoto 

důvodu není vhodné tyto názvy měnit či 

doplňovat k používaným názvům definice.  

70.  ĆIA  § 8 2. V § 8 Podmínky ověření snížení emisí 

z těžby, jsou odkazy na technické normy, 

např. ISO 14064, ISO 14065, ISO 14066, 

ISO 14064-3 … 

Doporučení: využít systém určených 

norem k právním předpisům, tzn. do 

návrhu nařízení vlády uvést pouze odkaz 

na požadavek plnit příslušné určené 

normy, které by byly dále zveřejňovány ve 

Věstníku ÚNMZ. 

Doporučující Neakceptováno 

V zájmu přesné transpozice je 

postupováno podle Čl. 45a odst. 2 

Legislativních pravidel vlády (výlučný 

odkaz na technické normy). Viz dikce 

směrnice 2015/652 (Příloha I část 1 písm. 

d) bod ii) 

71.  ČIA  3. Na straně 11 a 18 jsou definovány 

ekvivalentní koeficienty pro metan a oxid 

Doporučující Vysvětleno 

Rozdílné hodnoty jsou způsobeny tím, že 
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dusný N2O a CH4 a pokaždé použijí trochu 

jiné hodnoty. 

Doporučení: uvedené hodnoty sjednotit 

nařízení vlády provádí transpozici 

směrnice 2009/30/ES, která obsahuje 

hodnoty z roku 2009 a směrnice 

2015/652/EU, která obsahuje novější 

hodnoty z roku 2015.    

Pro správné provedení transpozice je 

nutné dodržet různé hodnoty obsažené ve 

zmiňovaných směrnicích, byť by bylo 

vhodnější používat jen novější hodnoty. 

72.  ČIA  4. Doporučení: s ohledem na nutné 

přeposouzení certifikačních orgánů 

k výkonu činnosti, je nutné v dostatečném 

předstihu projednat s ČIA postup 

přechodného období pro akreditované 

certifikační orgány tak, aby mohly tuto 

činnost provádět co nejdříve ve vztahu 

k datu účinnosti nařízení vlády. 

 Připomínku bereme na vědomí 

 

73.  Svaz lihovarů ČR § 2 písm. 

e) 

K předkládanému návrhu nařízení vlády 

požaduje SLČR doplnit text návrhu 

nařízení vlády o přímou definici melasy 

jako vstupní suroviny pro výrobu biopaliva. 

Důvodnost našeho návrhu spatřujeme v 

tom, že ze zaslaných podkladů k 

navrhovanému znění nařízení vlády o 

kritériích udržitelnosti biopaliv a o 

snižování emisí skleníkových plynů z 

pohonných hmot, konkrétně v dokumentu 

 Neakceptováno  
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IV – odůvodnění, II Zvláštní část bod 17 k 

příloze č. 1 je transpozice směrnice (EU) 

2015/1513 v definici rozšířená o zbytkový 

produkt melasu ze zpracování cukrové 

řepy na cukr, což považujeme za důležitou 

součást transpozice evropské legislativy do 

národních legislativních postupů. S 

ohledem na skutečnost, že se jedná o 

velmi důležitou surovinu v rámci České 

republiky, která tvoří významný potenciál 

výroby pokročilých biopaliv a je nutné ji do 

dotčené legislativy České republiky 

explicitně zakomponovat. 

Aktuálně navrhované znění § 2 písmeno e) 

neobsahuje explicitně výraz melasa a dle 

našeho názoru je třeba jej doplnit přímo do 

textu, aby se předešlo případným 

budoucím výkladovým problémům. 

74.  Českomoravský 

cukrovarnický 

spolek 

  K předkládanému návrhu nařízení vlády 

požaduje SLČR doplnit text návrhu 

nařízení vlády o přímou definici melasy 

jako vstupní suroviny pro výrobu biopaliva.  

Vedení ČMCS je stejného názoru jako 

Svaz lihovarů České republiky a tento 

požadavek podporuje. 

 Neakceptováno  

75.  ČAPPO  ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY  Akceptováno 
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1. Připomínka k § 3, odst. 4, Příloze 1, 

část B a §5, odst. 1 

Je potřebné jasně vymezit použití a 

aplikaci následujících ustanovení: 

§ 3, odst. 4: 

(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. 

Příloha 1, část B 

B. Způsob výpočtu emisí skleníkových 

plynů vznikajících během celého životního 

cyklu biopaliv  

3. Úspory emisí skleníkových plynů 

vyvolané použitím biopaliv se vypočítají 

takto: 

ÚSPORA = (EF – EB)/EF 

kde: EB = celkové emise 

skleníkových plynů z biopaliva a 

 EF = celkové emise 

skleníkových plynů z referenční fosilní 

pohonné hmoty. 

Hodnota EF referenční fosilní pohonné 

hmoty činí pro výpočet kritéria 

udržitelnosti podle § 3 83,8 gCO2ekv/MJ. 

§ 5, odst. 1: 

(1) Základní hodnota produkce emisí 

Bude upraveno. 
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skleníkových plynů pro fosilní pohonné 

hmoty činí 94,1 gCO2ekv/MJ. 

Odůvodnění: 
Z jednotlivých ustanovení nevyplývá 
jednoznačně, kterých hodnot pro výpočet 
použít. V průběhu konzultací s ČAPPO 
bylo vyjasněno, že referenční hodnotou je 
hodnota stanovená v § 5, odst. 1, tedy 94,1 
gCO2ekv/MJ, zatímco hodnota 83,8 
gCO2ekv/MJ bude sloužit pouze pro výpočet 
udržitelnosti, tento výklad se však do 
navrhovaného legislativního textu 
nepromítl. Upozorňujeme přitom zejména 
na vazbu na § 20 nyní novelizovaného 
zákona o ochraně ovzduší. Navrhujeme 
proto doplnění textu Přílohy 1, část B, bod 
3 jak naznačeno.  
 

76.  ČAPPO  2. Připomínka k § 11 odst. 1  

Navrhujeme text poslední věty upravit 
takto: 

(1) Pro účely vyhodnocení plnění 

povinnosti stanovené v § 20 odst. 1 zákona 

a pro účely výpočtu pokuty podle § 25 

odst. 8 zákona se za rok 2017 použije 

základní hodnota produkce emisí 

skleníkových plynů pro fosilní pohonné 

hmoty podle § 4 nařízení vlády č. 351/2012 

Sb., ve znění účinném do dne nabytí 

účinnosti tohoto nařízení vlády. Tato 

hodnota bude pro rok 2017 platná i pro 

váženou produkci emisí skleníkových plynů 

 Akceptováno 

Bude opraveno. 
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během životního cyklu motorového 

benzinu a motorové nafty namísto hodnot 

obsažených v tabulce v bodě 7 přílohy č. 5 

2 tohoto nařízení vlády. 

Odůvodnění: 
Zjevně se jedná o chybu v psaní, neboť 
hodnoty produkce emisí jsou obsahem 
bodu 7 přílohy č. 2. Navíc příloha 5 bod 7 
ani neobsahuje.  
 

77.  ČAPPO  3. Připomínka k § 11 odst. 2  

Navrhujeme text poslední věty upravit 

takto: 

 (2) Součástí zprávy o emisích za rok 

2017 bude i vyhodnocení plnění povinnosti 

stanovené v § 20 odst. 1 zákona podle § 5 

tohoto nařízení vlády a podle vážené 

produkce emisí skleníkových plynů během 

životního cyklu motorového benzinu a 

motorové nafty obsažené v tabulce v bodě 

7 přílohy č. 5 2 tohoto nařízení vlády, a to 

pouze pro informativní účely. 

Odůvodnění: 
Zjevně se jedná o chybu v psaní, neboť 
hodnoty produkce emisí jsou obsahem 
bodu 7 přílohy č. 2. Navíc příloha 5 bod 7 
ani neobsahuje.  
 

 Akceptováno 

Bude opraveno. 

78.  ČAPPO  4. Připomínka k příloze č. 7 část E 

bod 7 

 Akceptováno 
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Žádáme doplnění bodu 7 takto: 
7. Jedinečné jednorázové číslo dokladu 

vydaného autorizovanou osobou nebo 

osobou s autorizací či jiným obdobným 

oprávněním vydaným v souladu 

s právními předpisy jiného členského 

státu Evropské unie.  

Odůvodnění: 
Ověření snížení emisí z těžby je v § 20b 
odst. 2) návrhu novely zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, která je nyní 
projednávána jako sněmovní tisk č. 924/16 
Poslaneckou sněmovnou PČR (dále jen 
novela zákona o ochraně ovzduší), 
připuštěno „autorizovanou osobou podle § 
32 odst. 1 písm. g) nebo osobou 
s autorizací či jiným obdobným 
oprávněním vydaným v souladu s právními 
předpisy jiného členského státu Evropské 
unie“. Nyní předkládané prováděcí nařízení 
k tomuto zákonu by tudíž nemělo okruh 
osob zužovat pouze na „autorizované 
osoby“, neboť v tom případě by se 
ustanovení vztahovalo pouze na osoby, 
které jsou dle § 32 odst. 2 novely zákona o 
ochraně ovzduší autorizovány výlučně 
ministerstvem životního prostředí.  
 

79.  ČAPPO  5. Připomínka k příloze č. 7 část E  

Žádáme doplnění náležitostí dokladu 
vložením nového bodu 10:  
„10. Identifikační údaje osoby, která 
v roce dle bodu 4 provozovala zdroj 

 Akceptováno 

Viz připomínka č. 61. 
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emisí, na kterém bylo dosaženo snížení 
emisí dle bodu 3.“  
Odůvodnění: 
Podle vládního návrhu se na dokladu mají 
uvést pouze identifikační údaje dodavatele 
motorového benzínu nebo motorové nafty, 
tj. dodavatele pohonných hmot.  Dodavatel 
pohonných hmot pak může započíst 
dosažené snížení emisí z těžby na plnění 
své povinnosti snížit emise skleníkových 
plynů z jím dodaných pohonných hmot bez 
ohledu na to, zda má toto snížení emisí 
z těžby jakýkoliv vztah k pohonným 
hmotám, které tento dodavatel dodal na 
trh. Chybí zde tudíž jakákoliv identifikace 
osoby, která uplatňované snížení emisí 
z těžby dodavateli pohonných hmot 
přenechala a tudíž, dle našeho názoru, 
chybí identifikátor, podle kterého by bylo 
možné zkontrolovat, zda provozovatel 
zdroje emisí nepřenechal větší úsporu 
emisí, než které bylo dosaženo nebo zda si 
stejnou úsporu neuplatňuje více povinných 
osob.  
 

80.  ČAPPO  6. Připomínka k odůvodnění část II. 

Zvláštní část k příloze č. 7 

Žádáme doplnit odůvodnění k příloze 7 
část E Náležitosti dokladu o snížení emisí 
z těžby.  
Odůvodnění: 
Odůvodnění k této části návrhu vládního 
nařízení zcela absentuje a vzhledem 

 Akceptováno 

Viz připomínka č. 62. 
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k tomu, že se jedná o zcela novou právní 
úpravu této oblasti, jeví se doplnění 
odůvodnění, zejména pro lepší pochopení 
legislativního textu a záměru 
předkladatele, jako zcela nezbytné.   
 

81.  ČAPPO   
DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY  
7. Připomínka k § 6 odst. 1 písm. c) 

Navrhujeme zvážit jazykovou formulaci 

ustanovení v části věty: 

„ …… zahrnující i předběžné odhadované 

emise z biopaliv vyplývajících z nepřímé 

změny ve využívání půdy uvedenýché 

v příloze č. 3 k tomuto nařízení, …..“ 

Odůvodnění:  
Znění se jeví jako jazykově nesprávné.  
 

 Akceptováno 

82.  ČAPPO  8. Připomínka k příloze č. 3 bod 2) 

Navrhujeme nejprve zavést zkratku „IPCC“ 

a teprve následně ji použít v textu nebo 

doplnit vysvětlivku.  

Odůvodnění:  
Nejedná se o zkratku obecně známou, a 

proto by bylo žádoucí její vysvětlení. 

 

 Akceptováno 
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