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IV. 

ODŮVODNĚNÍ  

 

OBECNÁ ČÁST 

 

A Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Cílem navrhované právní úpravy je uvedení národní legislativy do souladu s některými 

ustanoveními právních předpisů Evropské unie. Dne 11. prosince 2018 vstoupilo v platnost 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě 

energetické unie a opatření v oblasti klimatu (dále jen „nařízení 2018/1999“). Nařízení mimo 

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

benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (dále jen „směrnice FQD“) a 

směrnici Rady (EU) 652/2015 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a 

požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o 

jakosti benzinu a motorové nafty (dále jen „směrnice Rady“). Obě tyto směrnice jsou do 

českého právního řádu transponovány mj. nařízením vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích 

udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot (dále jen 

„nařízení vlády o kritériích udržitelnosti“). 

Přímo použitelné nařízení 2018/1999 v čl. 47 mj. částečně nahrazuje a upravuje znění článku 

7a směrnice FQD. Předmětem změn v článku 7a jsou obsahové náležitosti tzv. zprávy o 

emisích. Konkrétně došlo k odstranění povinnosti dodavatelů motorového benzinu nebo 

motorové nafty reportovat členským státům údaje o místě nákupu a původu pohonné hmoty. 

V návaznosti na tuto změnu došlo i k úpravě směrnice Rady, která blíže specifikovala tyto 

pojmy, kdy se čl. 56 nařízení 2018/1999 zrušují v Příloze I části 2 směrnice Rady bod 1 písm. 

h) a body 2, 3, 4 a 7. Tato změna má za následek odstranění povinnosti uvádět v případě 

využití možnosti zohlednění snížení emisí z těžby v dokladu o snížení emisí z těžby údaje 

týkající se poměru plynu k ropě ve vytěženém materiálu, tlaku v ložisku, hloubky vrtu a 

množství z něj vytěžené ropy v daném roce a průměrné hodnoty alespoň za poslední rok 

předcházející zavedení opatření. 

Změny provedené nařízením 2018/1999 ve dvou výše uvedených směrnicích je nutné provést 

také do národní legislativy, aby tato byla v souladu s legislativou Evropské unie. Je tedy nutné 

na tyto změny reagovat zrušením příslušných ustanovení národní legislativy, která 

transponovala ustanovení směrnic zrušená evropským nařízením.  

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena 

Zmocňovací ustanovení k vydání prováděcího právního předpisu obsahujícího úpravu 

obsahových náležitostí zprávy o emisích a dokladu o snížení emisí z těžby jsou uvedena v § 

20a odst. 7 a § 20b odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů. Obsah návrhu novely nařízení vlády o kritériích udržitelnosti je v souladu se zněním 

těchto zmocňovacích ustanovení. 
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C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

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

dvora Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

Návrhu novely nařízení vlády se dotýkají následující předpisy Evropské unie: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o 

správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu 

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

a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES 

o jakosti benzinu a motorové nafty, 

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

a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS. 

D Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Problematika biopaliv a problematika snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 

je řešena zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 

prováděcím právním předpisem, nařízením vlády o kritériích udržitelnosti.  

S ohledem na změny v požadavcích na obsah zprávy o emisích a obsah dokladu o snížení 

emisí z těžby, které přineslo přímo použitelné nařízení 2018/1999, které zrušuje příslušná 

ustanovení směrnice FQD a směrnice Rady, ocitla se česká právní úprava transponující tyto 

směrnice v nesouladu s tímto nařízením a novým zněním směrnic. Je proto třeba adekvátně 

upravit znění nařízení vlády o kritériích udržitelnosti. V případě neprovedení navrhovaných 

úprav nařízení vlády o kritériích udržitelnosti, by na adresáta právní úpravy byla národní 

legislativou kladena nadměrná administrativní zátěž z důvodu požadování poskytování údajů 

nad rámec požadavků stanovených evropskou legislativou. 

E Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

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

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

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

a dopady na životní prostředí 

Navrhované změny nařízení vlády o kritériích udržitelnosti nebudou mít žádné hospodářské a 

finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, dále žádné sociální dopady, 

včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a žádné dopady na životní 

prostředí. 

Ve vztahu k dopadům na podnikatelské prostředí lze konstatovat, že navrhovaná právní 

úprava bude mít pozitivní dopad vzhledem ke snížení administrativní zátěže, která je 

v současné době na adresáta právní úpravy kladena. Konkrétně odstraněním požadavku na 

uvádění místa nákupu a původu pohonných hmot, odstranění požadavku na uvádění údaje o 

poměru plynu k ropě, o tlaku v ložisku apod. 
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F Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

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

negativní dopady na rovné postavení mužů a žen. 

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

údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

H Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje korupční riziko.   

I Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 
II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I, bod 1 

Navrhuje se oprava chybného vyjádření v definici. Definici konvenční ropy je třeba uvést do 
souladu s čl. 2 odst. 5 směrnice Rady (EU) 652/2015. 

K čl. I, bod 2 

Navrhovaná právní úprava dává do souladu obsahové náležitosti zprávy o emisích podle 
národní legislativy a podle legislativy Evropské unie. Znění směrnice FQD po platnosti a 
účinnosti přímo použitelného nařízení 2018/1999 již nadále nepožaduje jako jednu 
z obsahových náležitostí zprávy o emisích uvádět údaj o místě nákupu a původu pohonné 
hmoty. Z tohoto důvodu je tato obsahová náležitost také odstraněna ze znění § 6 nařízení 
vlády o kritériích udržitelnosti.  

K čl. I, bod 3 

Legislativně-technická úprava přímo související s novelizačním bodem 6 (viz níže). Z důvodu 
vypuštění dvou bodů přílohy č. 6 část E nařízení vlády o kritériích udržitelnosti a následného 
přečíslování, je třeba tuto změnu reflektovat též v ustanoveních nařízení vlády, která na část 
E přílohy č. 6 odkazují. 

K čl. I bod 4 

Navrhovaná právní úprava dává do souladu obsahové náležitosti zprávy o emisích podle 
národní legislativy a podle legislativy Evropské unie. Znění směrnice FQD po platnosti a 
účinnosti přímo použitelného nařízení 2018/1999 nadále nepožaduje jako jednu z obsahových 
náležitostí zprávy o emisích uvádět údaj o místě nákupu a původu pohonné hmoty. Z tohoto 
důvodu je požadavek odstraněn také ze znění § 6 nařízení vlády o kritériích udržitelnosti. 
V návaznosti na toto odstranění je třeba také odstranit ustanovení, která specifikovala, jakým 
způsobem má být tento údaj uváděn v rámci zprávy o emisích. Odstavec 5 se zrušuje z důvodu 
zrušení bodu 4 v příloze I části 2 směrnice Rady, který stanovoval snížené požadavky 
v případě, že adresátem právní úpravy je dodavatel z řad malých a středních podniků dle 
Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a 
středních podniků. 

K čl. I bod 5 

Legislativně-technická úprava související s předchozím bodem 4 (zrušuje se mj. odstavec 5). 
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K čl. I bod 6 

S ohledem na článek 56 nařízení 2018/1999, který zrušuje v příloze I části 2 směrnice Rady 
bod 1 písm. h) a body 2, 3, 4 a 7 týkající se údajů vyžadovaných v dokladu o snížení emisí 
z těžby se zrušuje též příslušná právní úprava, která je transpozicí výše uvedených částí 
směrnice Rady. Zrušuje se tedy celý bod 9 v rámci části E přílohy č. 6 nařízení vlády o kritériích 
udržitelnosti. Evropská legislativa nadále nepožaduje jako součást dokladu o snížení emisí 
z těžby uvádět informace o poměru plynu k ropě (gas-to-oil ratio - GOR) ve vytěženém 
materiálu, tlak v ložisku, hloubku vrtu a množství z něj vytěžené ropy v daném roce a průměrné 
hodnoty alespoň za poslední rok předcházející zavedení opatření. 

Z obsahových náležitostí dokladu o snížení emisí z těžby, který dle § 34 zákona o ochraně 
ovzduší má vydávat autorizovaná osoba, se dále odstraňuje bod 1 -  identifikační údaje 
dodavatele motorového benzinu nebo motorové nafty. Autorizovaná osoba po odborné stránce 
ověřuje, zda projekt splňuje kritéria projektů na snížení emisí z těžby a ověřuje správnost 
vyčíslení úspor emisí z těžby, neověřuje však, pro kterého dodavatele motorového benzinu 
nebo motorové nafty bude projekt využit. V případech, kdy není provozovatel projektu, zároveň 
dodavatelem motorového benzinu nebo motorové nafty není možné po autorizované osobě 
požadovat ověření budoucího dodavatele motorového benzinu nebo motorové nafty. 
Odstranění tohoto údaje nemá žádný vliv na případnou kontrolu úspor emisí z těžby ze strany 
kontrolních orgánů. 

 

K čl. II 

S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 
mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje nabytí účinnosti právní 
úpravy k 1. lednu 2021. 
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