
Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 19 

Povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok  

(1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen zajistit, aby v těchto pohonných 

hmotách, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely 

za kalendářní rok nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské 

unie a jsou dodávány na daňové území České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok, bylo obsaženo 

i minimální množství biopaliva podle jiného právního předpisu upravujícího pohonné hmoty15)  

 a) ve výši 4,1 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do 

motorových benzinů,  

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

nafty.  

(2) V případě, že dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty překročí v kalendářním roce povinné 

minimální množství biopaliv stanovené v odstavci 1, může toto nadměrné množství biopaliv převést do 

plnění povinnosti podle odstavce 1 v následujícím kalendářním roce. Množství biopaliv převáděné do 

následujícího kalendářního roku může činit nejvýše 0,2 % z celkového množství motorových benzinů a 

motorové nafty uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní 

účely nebo uvedených do volného daňového oběhu pro dopravní účely v jiném členském státě Evropské 

unie a dodaných na daňové území České republiky v uplynulém kalendářním roce.  

 (3) Pokud dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty hodlá v následujícím kalendářním roce 

uplatnit nadměrné množství biopaliv podle odstavce 2, je povinen to písemně sdělit celnímu úřadu ve lhůtě 

stanovené pro podání hlášení podle odstavce 8. Sdělení musí obsahovat následující údaje  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní formu a sídlo 

a daňové identifikační číslo osoby,  

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

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

roce,  

d) množství biopaliv, které má být zahrnuto do plnění povinnosti podle odstavce 1 v následujícím 

kalendářním roce.  

(4) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen vést odděleně evidenci o množství 

přijatého a vyrobeného motorového benzinu, motorové nafty a jednotlivých druhů biopaliv a směsných 

paliv a evidenci vyskladněných jednotlivých pohonných hmot s uvedením druhu a podílu biopaliv, které 

uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo které byly 

uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a jsou dodávány na daňové 

území České republiky pro dopravní účely. Tyto evidence je dodavatel motorového benzinu nebo motorové 

nafty povinen uzavřít vždy k 31. prosinci příslušného kalendářního roku.  

(5) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 jsou zohledňována pouze biopaliva, která  

a) byla na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně vyrobena 

nebo na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně dopravena; to 

neplatí pro dopravu biopaliva, pro které zákon o spotřebních daních17) tento způsob dopravy 
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nepřipouští, ani pro dopravu obecně denaturovaného lihu, pokud je dopravován za podmínek 

stanovených zákonem o spotřebních daních17),  

b) splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem,  

c) byla na daňovém území České republiky spotřebována,  

d) nebyla opakovaně uvedena do volného daňového oběhu a  

 e) nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnění 

obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie.  

Splnění kritérií udržitelnosti prokazuje dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty předložením 

příslušných dokladů vydaných podle § 21; za nesprávnost údaje obsaženého v jemu předloženém dokladu 

nenese odpovědnost, pokud prokáže, že nebylo možno ji zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze 

požadovat. K prokázání skutečnosti, že biopalivo nebylo dosud zohledněno podle písmene e), předkládá 

dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty čestné prohlášení vydané osobou, která je oprávněna 

vydat doklad o splnění kritérií udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12.  

 (6) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 je množství dodaného biopaliva násobeno dvěma u 

biopaliv, která jsou vyrobena z použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších živočišných produktů 

kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o vedlejších produktech živočišného 

původu35) a u biopaliv, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy a splňují 

požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.  

 (7) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na státní hmotné rezervy16) uváděné při jejich obměně do volného 

daňového oběhu na daňovém území České republiky.  

 (8) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty, který dováží pohonné hmoty a uvádí je do 

volného daňového oběhu pro dopravní účely na daňovém území České republiky nebo který dodává na 

daňové území České republiky pro dopravní účely pohonné hmoty uvedené do volného daňového oběhu v 

jiném členském státě Evropské unie, je povinen na formuláři vydaném Generálním ředitelstvím cel sdělit 

celnímu úřadu místně příslušnému podle místa přijetí pohonných hmot místo, datum a čas přijetí a stáčení 

pohonných hmot, které podle doprovodných dokladů obsahují biopalivo, tak, aby bylo celnímu úřadu nebo 

celnímu ředitelství umožněno odebrat vzorek pohonné hmoty a ověřit údaje v předložených dokladech.  

 (9) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen každoročně k 31. lednu podat celnímu 

úřadu hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu 

pro dopravní účely nebo o splnění povinnosti dodání minimálního množství biopaliv na daňové území 

České republiky pro dopravní účely v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu v jiném 

členském státě Evropské unie za uplynulý kalendářní rok (dále jen „hlášení“). V hlášení je dodavatel 

motorového benzinu nebo motorové nafty povinen uvést údaje týkající se plnění povinnosti zajistit 

minimální množství biopaliv za kalendářní rok. Hlášení se podává elektronicky ve formátu a struktuře 

zveřejněné Generálním ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách. Nepodá-li dodavatel motorového 

benzinu nebo motorové nafty hlášení ani v náhradní lhůtě stanovené celním úřadem ve výzvě, hledí se na 

pohonné hmoty, které uvedl do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní 

účely za kalendářní rok nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě 

Evropské unie a byly dodány na daňové území České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok, jako 

na pohonné hmoty neobsahující žádné biopalivo.  

 (10) Dodavateli motorového benzinu nebo motorové nafty, který nesplní povinnost stanovenou v odstavci 

1, vzniká povinnost uhradit pokutu z nedodaného objemu biopaliv. Pokuta se vypočte jako součin množství 

nedodaného biopaliva podle odstavce 1 nebo 9 v litrech a částky 40 Kč. O povinnosti uhradit pokutu 

rozhodne celní úřad platebním výměrem a současně ji zaeviduje. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne 

oznámení tohoto platebního výměru. Pokuta se spravuje podle daňového řádu a je příjmem státního 

rozpočtu.  
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 (11) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen uvést v dokladu vydaném podle 

zákona o spotřebních daních17) druh a obsah biopaliva v pohonné hmotě s přesností na jedno desetinné 

místo procenta objemových.  

 (12) Vláda nařízením stanoví požadavky na biopaliva, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou 

změnou ve využívání půdy.  

  

§ 19a   

Povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku  

(1) Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen zajistit, aby v pohonných hmotách, 

které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely v 

příslušném období nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské 

unie a jsou dodávány na daňové území České republiky pro dopravní účely v příslušném období, bylo 

obsaženo minimální množství biopaliva  

a) ve výši 2,9 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do 

motorových benzinů,  

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

 (2) Pro účely splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku je 

příslušným obdobím  

a) leden až březen,  

b) leden až červen,  

c) leden až září.  

 (3) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 jsou zohledňována pouze biopaliva, která  

 a) byla na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně vyrobena 

nebo na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně dopravena; to 

neplatí pro dopravu biopaliva, pro které zákon o spotřebních daních17) tento způsob dopravy 

nepřipouští, ani pro dopravu obecně denaturovaného lihu, pokud je dopravován za podmínek 

stanovených zákonem o spotřebních daních17),  

b) splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem,  

c) byla na daňovém území České republiky spotřebována,  

d) nebyla opakovaně uvedena do volného daňového oběhu a  

e) nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnění obdobné 

povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie.  

Splnění kritérií udržitelnosti prokazuje dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty předložením 

příslušných dokladů vydaných podle § 21; za nesprávnost údaje obsaženého v jemu předloženém dokladu 

nenese odpovědnost, pokud prokáže, že nebylo možno ji zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze 

požadovat. K prokázání skutečnosti, že biopalivo nebylo dosud zohledněno podle písmene e), předkládá 

dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty čestné prohlášení vydané osobou, která je oprávněna 

vydat doklad o splnění kritérií udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12.  

 (4) Povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku se nevztahuje na státní 

hmotné rezervy16) uváděné při jejich obměně do volného daňového oběhu na daňovém území České 

republiky.  
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 (5) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 je množství dodaného biopaliva násobeno dvěma u 

biopaliv, která jsou vyrobena z použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších živočišných produktů 

kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o vedlejších produktech živočišného 

původu35), a u biopaliv, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy a splňují 

požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.  

  

§ 19b   

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

(1) Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku je 

dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty povinen podat celnímu úřadu do 30 dnů po skončení 

příslušného období.  

 (2) Oznámení podle odstavce 1 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Generálním 

ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách.  

 (3) V oznámení podle odstavce 1 je dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty povinen uvést 

údaje týkající se plnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku.  

 (4) Nepodá-li dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty oznámení podle odstavce 1, hledí se na 

pohonné hmoty, které uvedl do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní 

účely za příslušné období nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě 

Evropské unie a byly dodány na daňové území České republiky pro dopravní účely za příslušné období, jako 

na pohonné hmoty neobsahující žádné biopalivo; to neplatí pro pohonné hmoty uvedené nebo dodané v 

příslušném období, za které bylo podáno oznámení podle odstavce 1.  

  

§ 19c   

Jistota 

(1) Nesplní-li dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty za příslušné období povinnost zajistit 

minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku, je povinen poskytnout za toto období jistotu na 

zvláštní účet celního úřadu.  

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

litrech a částky 40 Kč.  

(3) Jistota je splatná do 30 dnů po skončení příslušného období, za které dodavatel motorového benzinu 

nebo motorové nafty povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku nesplnil.  

(4) Jistota se spravuje podle daňového řádu.  

(5) Třicátým dnem po skončení příslušného období jistota za jiné příslušné období v daném kalendářním 

roce zaniká.  

 (6) Zánik jistoty nemá vliv na vymahatelnost nedoplatku z ní vzešlého v rozsahu, ve kterém existuje 

nedoplatek z jistoty za následující příslušné období; v tomto rozsahu zůstávají zachovány účinky 

provedených exekučních úkonů. Úhrada nedoplatku ze zaniklé jistoty se započítává na úhradu nedoplatku 

z jistoty za následující příslušné období.  

§ 19d  

Vrácení jistoty v případě splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok  
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V případě, že dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty splní povinnost zajistit minimální 

množství biopaliv za kalendářní rok, stává se složená jistota přeplatkem. Je-li takto vzniklý přeplatek 

vratitelným přeplatkem, vrátí jej celní úřad dodavateli motorového benzinu nebo motorové nafty bez žádosti 

do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání hlášení.  

§ 19e 

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

Nesplní-li dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty povinnost zajistit minimální množství 

biopaliv za kalendářní rok, převede se složená jistota na úhradu splatné pokuty z nedodaného objemu 

biopaliv.  

 

 

§ 21  

Kritéria udržitelnosti biopaliv 

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

splňovat kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem. Splnění kritérií udržitelnosti se 

dokládá prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným výrobcem, dovozcem do České republiky 

(dále jen „dovozce“) či prodejcem biopaliva. V případě dovozu nebo prodeje motorového benzinu a 

motorové nafty s přídavkem biopaliva v režimu podmíněného osvobození od daně nebo ve volném 

daňovém oběhu z jiného členského státu, vydává prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti dovozce či 

prodejce motorového benzinu a motorové nafty s přídavkem biopaliva. Toto prohlášení je výrobce, 

dovozce či prodejce biopaliva, a dovozce či prodejce motorového benzinu a motorové nafty s přídavkem 

biopaliva oprávněn vydat pouze v případě, že  

a) je držitelem platného certifikátu uděleného autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. f) 

nebo certifikátu či jiného obdobného oprávnění vydaného v souladu s právními předpisy členského 

státu Evropské unie, 

b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, že při 

výrobě biopaliva byly použity suroviny splňující kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím 

právním předpisem. 

(2) U kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv podle odstavce 1 je splnění kritérií 

udržitelnosti dokládáno dílčím prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným výrobcem, dovozcem 

nebo prodejcem těchto produktů. Toto prohlášení je výrobce, dovozce a prodejce oprávněn vydat pouze 

v případě, že 

a) je držitelem dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. a), 

b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, že při 

výrobě jeho produktu byla použita biomasa splňující kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím 

právním předpisem. 

 (3) U biomasy určené k výrobě biopaliv podle odstavce 1 je splnění kritérií udržitelnosti dokládáno dílčím 

prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným prodejcem nebo dovozcem biomasy. Toto 

prohlášení je prodejce a dovozce biomasy oprávněn vydat pouze v případě, že 

a) je držitelem dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. a),  

b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, že při 

pěstování biomasy byla splněna kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem; k 
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doložení této skutečnosti musí mít prodejce nebo dovozce biomasy, který je první osobou 

vykupující biomasu přímo od pěstitele, pěstitelem biomasy vystavené samostatné prohlášení o 

splnění kritérií udržitelnosti. 

 (4) V případě, že prodejce biomasy je zároveň jejím pěstitelem a prodává výhradně biomasu jím 

vypěstovanou, lze splnění kritérií udržitelnosti dokládat samostatným prohlášením pěstitele o splnění 

kritérií udržitelnosti. 

 (5) Autorizovaná osoba podle § 32 odst. 1 písm. f) vydá certifikát podle odstavců 1, 2 nebo 3 osobě, která 

prokáže, že plní kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem a která má zaveden 

systém kvality podle prováděcího právního předpisu umožňující věrohodným způsobem v souladu s tímto 

zákonem a prováděcím právním předpisem plnění kritérií udržitelnosti sledovat a prokazovat. Certifikát se 

vydává na dobu 12 měsíců. Certifikát musí obsahovat seznam zemí, z nichž může osoba, které byl vydán, 

odebírat biomasu, a další náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem. Pokud osoba, které byl 

vydán certifikát, odebere biomasu ze země na seznamu neuvedené, považuje se tato biomasa za biomasu 

nesplňující kritéria udržitelnosti. Seznam zemí v certifikátu je totožný se seznamem zemí uvedeným v 

rozhodnutí o autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. f). Ministerstvo vede seznam subjektů, kterým byl 

autorizovanou osobou udělen certifikát podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. 

a) a zpřístupňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 (6) Osoba vydávající prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavců 1, 2 nebo 3 musí k prokázání 

původu biomasy využít systém hmotnostní bilance, který splňuje požadavky stanovené prováděcím 

právním předpisem. 

 (7) Osoba vydávající prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavců 1, 2 nebo 3 je povinna v tomto 

prohlášení uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje. Za nesprávnost v nich obsaženého údaje nenese tato 

osoba odpovědnost v případě, že vycházela z dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti nebo ze 

samostatného prohlášení pěstitele biomasy o splnění kritérií udržitelnosti, které jí bylo předáno spolu s 

dodávkou biopaliva nebo suroviny a které tuto nesprávnost obsahovalo, pokud zároveň prokáže, že 

nesprávnost údaje nebylo možno zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat. 

 (8) Přesnost, úplnost a pravdivost údajů uváděných v prohlášeních podle odstavců 1 a 2 kontroluje 

inspekce; v případě zjištění nesplnění kritérií udržitelnosti informuje celní úřad místně příslušný dovozci. 

Ministerstvo zemědělství kontroluje přesnost, úplnost a pravdivost údajů uváděných v prohlášeních podle 

odstavců 3 a 4. Je-li zjištěna nesprávnost údajů, informuje o tom Ministerstvo zemědělství bezodkladně 

inspekci a v řízení o uložení pokuty poskytuje na vyžádání nezbytnou součinnost. 

 (9) Pěstitel biomasy je povinen v samostatném prohlášení podle odstavce 3 písm. b) uvádět přesné, úplné 

a pravdivé údaje. Za účelem prokázání splnění kritérií udržitelnosti vede pěstitel biomasy evidenci o 

množství prodané biomasy, které odpovídá jím vystaveným samostatným prohlášením podle odstavce 3 

písm. b), a uchovává příslušnou dokumentaci uvedenou v prováděcím právním předpisu po dobu 

minimálně 5 let. Tuto dokumentaci pěstitel biomasy poskytuje na vyžádání osobě autorizované podle § 32 

odst. 1 písm. f) a inspekci. 

 (10) Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a), odstavci 2 písm. a) a odstavci 3 písm. a) kontroluje 

celní úřad. 

 (11) Osoba, která není držitelem certifikátu uděleného autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. f), 

avšak má certifikát nebo jiné obdobné oprávnění vydané podle právních předpisů členského státu 

Evropské unie, může vydávat prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavců 1, 2 nebo 3 pouze za 

předpokladu, že je zaregistrována u ministerstva. Ministerstvo provede zápis do registru bez zbytečného 

odkladu poté, co mu byly doručeny příslušné doklady vydané v souladu s právními předpisy členského 

státu Evropské unie. 
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 (12) Prokázání splnění kritérií udržitelnosti podle odstavců 1 až 4 může být nahrazeno dokladem 

vystaveným v souladu s rozhodnutím Evropské komise vydaným na základě čl. 18 odst. 4 směrnice 

2009/28/ES nebo na základě čl. 7c odst. 4 směrnice 2009/30/ES. 

 (13) Vláda nařízením stanoví kritéria udržitelnosti biopaliv, náležitosti certifikátů podle odstavců 1, 2 a 3, 

náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti podle odstavců 1 až 3 a náležitosti 

samostatného prohlášení pěstitele biomasy podle odstavce 3 písm. b), požadavky na systém kvality a 

systém hmotnostní bilance zabezpečující plnění kritérií udržitelnosti a náležitosti dokumentace pěstitele 

biomasy podle odstavce 9. 

§ 25 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 16 odst. 1 

1. uvede na trh paliva nesplňující požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním 

předpisem, 

2. nepředá odběrateli doklad, který prokazuje splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem 

stanoveným prováděcím právním předpisem, 

3. nepředloží na vyžádání kontrolního orgánu doklad, který prokazuje splnění požadavků na 

kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, nebo 

4. neohlásí ministerstvu ve stanovené lhůtě údaje stanovené prováděcím právním předpisem, 

b) v rozporu s § 16 odst. 2 uvede na trh spalovací stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 

300 kW a nižším sloužící jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, který 

nesplňuje emisní požadavky stanovené v příloze č. 10 k tomuto zákonu, nebo neprokáže splnění 

této povinnosti certifikátem podle jiného právního předpisu, 

c) v rozporu s § 16 odst. 3 poskytne k dispozici jiné osobě anebo doveze výrobek používaný při 

činnostech uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu, který obsahuje více 

než 3 % hmotnostní těkavých organických látek, a nezajistí jeho označení způsobem stanoveným 

prováděcím právním předpisem, 

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

neznečištěné chemickými látkami, 

e) v rozporu s § 16 odst. 6 tepelně zpracuje odpad ve stacionárním zdroji, ve kterém tepelné 

zpracování odpadu není povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d), nebo tepelně zpracuje odpad bez 

dohledu osoby autorizované podle § 32 odst. 1 písm. c) 

f) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. a) neuvede do provozu 

nebo neprovozuje stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo technologie 

související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň 

znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto 

zákonem nebo jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem nebo dodavatelem, 

g) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. a) neuvede do provozu 

nebo neprovozuje stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo technologie 

související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň 

znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto 

zákonem nebo jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem nebo dodavatelem, 
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h) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje emisní limity, emisní stropy nebo technické 

podmínky provozu podle § 17 odst. 1 písm. b), 

i) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje ve stacionárním 

zdroji o jmenovitém tepelném příkonu větším než 300 kW paliva, která nesplňují požadavky na 

kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem, paliva neurčená výrobcem stacionárního 

zdroje nebo paliva neuvedená v povolení provozu, 

j) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje ve stacionárním 

zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu 

paliv stanovené prováděcím právním předpisem, nebo paliva neurčená výrobcem stacionárního 

zdroje, 

k) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu nepředloží 

příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1 písm. d), 

l) jako provozovatel stacionárního zdroje neumožní osobám pověřeným ministerstvem nebo 

obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji, 

používaným palivům, surovinám nebo technologii související s provozem nebo zajištěním provozu 

stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, za účelem zjištění úrovně znečišťování 

podle § 17 odst. 1 písm. e), 

m) jako provozovatel stacionárního zdroje neprovede ve stanovené lhůtě kompenzační opatření 

podle § 17 odst. 1 písm. f), 

n) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. g) provozuje spalovací 

stacionární zdroj nesplňující požadavky podle přílohy č. 11 k tomuto zákonu, 

o) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. h) neprovede pravidelně 

nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a 

provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly nebo zprávu o pravidelné 

kontrole podle zákona o hospodaření energií33) , nepřipojí k dokladu o provedení kontroly 

vyjádření výrobce nebo neprokáže, že o toto vyjádření požádal, 

p) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16 odst. 8 používá k pohonu plavidla paliva, která 

nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovených prováděcím právním předpisem, nebo 

q) vystaví doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního 

zdroje na pevná paliva uvedený v § 17 odst. 1 písm. h), přestože není odborně způsobilou osobou, 

nebo v tomto dokladu uvede nepravdivé údaje. 

 (2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem stacionárního zdroje 

uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, se kromě přestupků uvedených v odstavci 1 dopustí přestupku 

tím, že 

a) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. a) provozuje stacionární zdroj bez povolení provozu nebo v 

rozporu s ním, 

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

tak stanoví tento zákon, prováděcí právní předpis nebo povolení provozu, 

c) nevede nebo neuchovává po stanovenou dobu provozní evidenci nebo neohlásí údaje souhrnné 

provozní evidence podle § 17 odst. 3 písm. c), 

d) neodvádí znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší podle § 17 odst. 3 písm. d), 
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e) bezodkladně neodstraňuje technické závady, které mají za následek vyšší úroveň znečišťování a 

současně nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje, podle § 17 odst. 3 písm. e), 

f) nepodá krajskému úřadu nebo inspekci zprávu o výskytu technické závady, která má za následek 

vyšší úroveň znečišťování a současně nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje, 

nejpozději do 48 hodin od jejího vzniku podle § 17 odst. 3 písm. e), 

g) nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1 písm. 

d), 

h) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. f) neomezí provoz nebo neodstaví stacionární zdroj v případě jeho 

odchylky od normálního provozu v důsledku technické závady na zdroji s následkem nedodržení 

podmínky pro provoz stacionárního zdroje, 

i) neodstaví spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém příkonu 50 MW a vyšším, u 

kterého během uplynulých 12 měsíců překročila délka jeho provozu bez technologie ke snižování 

emisí 120 hodin, podle § 17 odst. 3 písm. g), 

j) nepředloží inspekci protokol o jednorázovém měření emisí do 90 dnů ode dne jeho provedení 

podle § 17 odst. 3 písm. h), 

k) průběžně nezaznamenává, nevyhodnocuje nebo neuchovává po stanovenou dobu výsledky 

jednorázového nebo kontinuálního měření emisí v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním 

předpisem podle § 17 odst. 3 písm. i), 

l) nezajistí nebo řádně neprovozuje technické prostředky pro kontinuální měření emisí podle § 17 

odst. 3 písm. j), nebo 

m) nepodá poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích 

povinností v oblasti životního prostředí ve stanovené lhůtě podle § 15 odst. 8. 

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem stacionárního zdroje, v němž 

je tepelně zpracováván odpad, se kromě přestupků uvedených v odstavcích 1 a 2 dopustí přestupku tím, 

že 

a) neprovede odběr vzorků přebíraného nebezpečného odpadu podle § 17 odst. 6 písm. a) nebo 

odebrané vzorky neuchová po stanovenou dobu, 

b) nezastaví bezodkladně tepelné zpracování odpadu při překročení specifických emisních limitů 

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

c) neoznámí překročení specifických emisních limitů bezodkladně inspekci podle § 17 odst. 6 písm. 

c). 

(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 17 odst. 5 spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném 

příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky, 

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

c) jako pověřená osoba podle § 35 odst. 1 nepředá informace podle § 35 odst. 3, nebo 

d) jako provozovatel spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém elektrickém výkonu 300 MW 

a vyšším, pro který bylo vydáno první povolení provozu v období od 25. června 2009 do nabytí 

účinnosti tohoto zákona, nesplní povinnost podle § 41 odst. 10. 

(5) Autorizovaná osoba podle § 32 se dopustí přestupku tím, že 

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

(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 18 odst. 1 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě výrobek pro opravy nátěru 

silničních vozidel, barvu nebo lak uvedené v prováděcím právním předpisu a nezajistí, aby obsah 

organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin, nepřesahoval limitní hodnoty pro obsah 

těchto látek ve výrobku stanovené prováděcím právním předpisem, 

b) nevede evidenci o množství nebo druhu prodaných výrobků nebo o osobách, kterým byl tento 

výrobek prodán, nebo neuchovává tuto evidenci po stanovenou dobu podle § 18 odst. 2, 

c) v rozporu s § 18 odst. 3 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě výrobek pro opravy nátěru 

silničních vozidel, barvu nebo lak uvedené v prováděcím právním předpisu a nezajistí označení 

tohoto výrobku způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu, 

d) jako dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty v rozporu s § 19 odst. 4 nevede 

odděleně evidenci o množství přijatého a vyrobeného motorového benzinu, motorové nafty a 

jednotlivých druhů biopaliv a směsných paliv a evidenci vyskladněných jednotlivých pohonných 

hmot, 

e) jako dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty v rozporu s § 19 odst. 8 dováží 

pohonné hmoty a uvádí je do volného daňového oběhu pro dopravní účely na daňovém území 

České republiky nebo dodává na daňové území České republiky pro dopravní účely pohonné hmoty 

uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a nesdělí včas celnímu 

úřadu místně příslušnému podle místa přijetí pohonných hmot místo, datum a čas přijetí a stočení 

pohonných hmot, 

f) jako dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty v rozporu s § 19 odst. 11 neuvede v 

dokladu vydaném podle zákona o spotřebních daních druh a obsah biopaliva v pohonné hmotě s 

přesností na jedno desetinné místo, 

g) d) jako dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty nedosáhne požadovaného snížení 

emisí podle § 20 odst. 1, 

h) e) jako dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty nepodá zprávu o emisích podle § 

20 odst. 3 nebo nepřiloží k této zprávě protokol o jejím ověření ani v náhradním termínu podle § 

20 odst. 4, nebo nepodá oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální snížení emisí v průběhu 

kalendářního roku podle § 20e odst. 1, 

i) f) jako výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliva nebo kapalných nebo plynných produktů k 

výrobě biopaliv nebo jako prodejce nebo dovozce biomasy vydá prohlášení nebo dílčí prohlášení v 

rozporu s § 21 odst. 7 nebo 11 nebo jako pěstitel biomasy vydá samostatné prohlášení v rozporu s § 

21 odst. 9, 

j) g) v rozporu s § 18 odst. 4 používá výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvy nebo laky 

uvedené v prováděcím právním předpisu, ve kterých obsah organických sloučenin nebo směsi 

organických sloučenin přesahuje limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem. 

 (7) Za přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby lze uložit pokutu do 

a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), e), f), h), i) nebo m), podle 

odstavce 2 písm. a), e), h) nebo i) nebo podle odstavce 3 písm. b), 

b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l), podle odstavce 2 písm. b) nebo d), 

podle odstavce 4 písm. b), podle odstavce 5 písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. a) a i) 6 písm. a) 

a f), 
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c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo p), odstavce 2 písm. c), f), g), j), k), 

l) nebo m), podle odstavce 3 písm. a) nebo c), podle odstavce 4 písm. c) nebo d), podle odstavce 5 

písm. b) nebo podle odstavce 6 písm. b), c), d), e), f) nebo j),  6 písm. b), c) nebo g), 

d) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), g), j), n), o) nebo q)), podle odstavce 4 

písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. h), 6 písm. e), 

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

 (8) Za přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podle odstavce 6 písm. g) 6 písm. d)  

lze uložit pokutu za nesnížení emisí skleníkových plynů, jejíž výše se stanoví jako součin množství emisí 

skleníkových plynů v kilogramech, o které nebylo dosaženo požadovaného snížení emisí podle § 20 odst. 

1, a částky 10 Kč. 
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