
VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí 
skleníkových plynů z pohonných hmot 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 7. 9. 2020, 
s termínem dodání stanovisek do 29. 9. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Zásadní připomínky 

MPO Zásadní připomínka: 
1. K Předkládací zprávě a Odůvodnění 
Požadujeme opravit chybně uvedené číslo směrnice Rady (EU) 652/2015. Správně má 
být směrnice Rady (EU) 2015/652. Chyba se vyskytuje v těchto částech materiálu: 
Předkládací zpráva 
Odůvodnění: 
Obecná část, A Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 
hlavních principů 
Obecná část, C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 
unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
II Zvláštní část, K čl. I, bod 1 

Akceptováno 

2. K novelizačnímu bodu 1 - § 2 písm. k) 
Navrhujeme formální změnu, která odstraní nevhodný zavádějící překlad „Americké 
společnosti pro zkoušení a materiály“ na mezinárodně uznávanou a v české i evropské 
legislativě běžně a správně používanou zkratku ASTM (jde o oficiální a mezinárodně 
používané označení technických norem – standardů celosvětově působící společnosti 
ASTM International) namísto výše uvedeného neoficiálního „českého“ názvu vzniklého 

Akceptováno 
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mechanickým překladem. 

Návrh textu platného znění s vyznačením navrhovaných změn: 

„k) konvenční ropou zdroj rafinérské suroviny, který v ložisku na místě původu vykazuje 
hustotu podle Amerického ropného institutu (API) v hodnotě vyšší než 10° nebo méně 
v souladu se zkušební metodou ASTM D287 Americké společnosti pro zkoušení a 
materiály a který nespadá pod definici kódu KN 2714 uvedeného v nařízení Rady (EHS) 
č. 2658/87.“ 

3. Požadujeme do materiálu doplnit srovnávací tabulky k dotčeným předpisům EU. 
V souladu s čl. II odst. 2 přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády (LPV) je sice jeho 
součástí rozdílová tabulka, nicméně v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. 
e) LPV je potřeba doplnit i srovnávací tabulky. 

Akceptováno částečně. 
MŽP se bude řídit stanoviskem OKOM 
(viz níže) a připojí k materiálu srovnávací 
tabulku pro směrnici 2015/652. 
 
OKOM: „K materiálu nebyly přiloženy 
srovnávací tabulky. V případě nařízení 
2018/1999 je toto do jisté míry pochopitelné, 
neboť věcně by nebylo ve srovnávací tabulce 
co vykazovat, když dochází pouze 
ke zrušování ustanovení nařízení vlády, která 
úpravě změněné nařízením odporují. Nicméně 
pro směrnici 2015/652, u které dochází ke 
změně v definici konvenční ropy, by 
srovnávací tabulka přiložena být měla.“ 
 
MPO s tímto vypořádáním souhlasí. 

4. K materiálu obecně 
Požadujeme doplnit materiál o transpozici směrnice EP a 

Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů nebo doplnit informaci, proč tato směrnice není novelou 
transponována a jakým způsobem k její transpozici dojde, včetně specifikace konkrétních 
částí této směrnice, které by měly být transponovány předmětným nařízením vlády (popř. 
zákonem č. 201/2012 Sb.). Je potřeba také zvážit, zda je v současné době novelizace 
uvedeného nařízení vlády, které je pojato uvedeným způsobem, opravdu nutná a 

Vysvětleno  
Transpozici směrnice EP a Rady (EU) 
2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o 
podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů není transponována 
uvedenou novelou z důvodu 
nevyjasněných oblastí, které mají být 
transponovány nařízením vlády č. 
189/2018 Sb., a které předpisy v gesci 
MPO. MŽP doposud neobdrželo od MPO 
jakožto gestora směrnice definitivní návrh 
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nezbytná. 

Odůvodnění: Směrnice EP a Rady (EU) 2018/2001 je součástí nových evropských 
předpisů schválených v legislativním balíčku tzv. „Čistá energie pro všechny Evropany“ a 
zcela zásadně se dotýká oblasti kritérií udržitelnosti pro biopaliva a snižování emisí 
skleníkových plynů z pohonných hmot. Nepovažujeme za vhodný postup, kdy budou do 
v současné době novelizovaného nařízení vlády č. 189/2018 Sb. transponovány pouze 
některé evropské právní předpisy z uvedeného legislativního balíčku „Čistá energie pro 
všechny Evropany“ a následně bude třeba provést další novelizaci z důvodu transpozice 
směrnice EP a Rady (EU) 2018/2001. 

transpozice napříč dotčenými předpisy, 
z něhož by bylo možné dovodit, jaké části 
budou transponovány předpisy v gesci 
MPO a jaké bude nutné transponovat 
nařízení vlády č. 189/2018 Sb. 
Navíc pro umožnění transpozice 
některých nových částí směrnice EPaR 
2018/2001 je nutné provést legislativní 
úpravy zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 165/ 2012 Sb., o 
podporovaných zdrojích energie a o 
změně některých zákonů, v platném 
znění. Zde MŽP rovněž doposud 
neobdrželo od gestora směrnice definitivní 
návrh transpozice napříč dotčenými 
předpisy, z něhož by bylo možné dovodit, 
jaké části směrnice bude transponovat 
svými předpisy. Teprve po vyjasnění 
zákonných úprav a náležitých 
zmocňovacích ustanovení bude možné 
provést novelu nařízení vlády č. 189/2018 
Sb. 
MPO s tímto vypořádáním souhlasí. 

OKOM Ke vztahu návrhu ke směrnici 2018/2001: 
Podle nám dostupné srovnávací tabulky v systému ISAP by navrhovanou novelou 
nařízení vlády mělo docházet také k částečné transpozici směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů, k čemuž však v předloženém materiálu nedochází. Nutno 
vyjasnit, kde mají být dotčená ustanovení směrnice 2018/2001, která jsou nyní ve 
srovnávací tabulce označena ID této novely, provedena. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno  
Částečná transpozice směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/2001 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (dále jen „směrnice 
REDII“) bude provedena až následnou 
novelou nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o 
kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování 
emisí skleníkových plynů z pohonných 
hmot. 
Částečná transpozice směrnice REDII 
není zahrnuta v této novele z toho 
důvodu, že hlavní gestor směrnice – 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu - dosud 
nepředložilo definitivní návrh transpozice 
na úrovni dotčených zákonů. Teprve po 
vyjasnění rozsahu a rozdělení zákonných 
ustanovení bude možné přistoupit k 
novele prováděcího nařízení vlády. 
Odbor kompatibility ÚV s tímto 
vypořádáním souhlasí. 

K navrhovanému datu účinnosti: 
Není zřejmé, z jakého důvodu není datum účinnosti nastaveno co nejdříve, ale až k 1. 1. 
2021, když implementovaná ustanovení nařízení EU 2018/1999 jsou již více než rok 
účinná. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Vzhledem k tomu, že zpráva o emisích se 
podává za uplynulý kalendářní rok, 
nemělo by nabytí účinnosti v průběhu roku 
žádný praktický dopad. Proto je nabytí 
účinnosti navrhováno v souladu s platným 
zněním zákona o Sbírce zákonů (není 
odůvodněn naléhavý obecný zájem na 
nabytí účinnosti dříve než počátkem 
kalendářního roku). Nařízení EU 
2018/1999, které novelizovalo směrnici 
98/70/ES a směrnici (EU) 2015/652, má 
samozřejmě aplikační přednost, proto již 
v loňském roce byli provozovatelé 
instruováni, že dotčené části zprávy o 
emisích nemusí předkládat.  
Odbor kompatibility ÚV s tímto 
vypořádáním souhlasí. 

Doporučující připomínky 

MPO Připomínka: 
1. K návrhu nařízení vlády – Čl. I, novelizační body 4 a 5 
Doporučujeme navrhované novelizační body č.4 a 5 rozdělit do tří novelizačních bodů, 

které budou znít: 
 
„4. V § 6 se odstavce 2 a 3 zrušují. 
     Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3. 
     CELEX 32018R1999 
5. V § 6 odst. 2 se slova „s výjimkou případů podle odstavce 5“    zrušují. 

Neakceptováno 
Znění původně navržené považujeme za 
přehlednější a srozumitelnější než 
„dvoufázový“ postup, kdy se poslední 
odstavec § 6 nejprve přečísluje a poté 
zruší. I s vědomím toho, že Legislativní 
pravidla hovoří v článku 56 odst. 2 o 
„uceleném úseku“ právního předpisu (což 
zde tak docela není) preferujeme 
stručnější variantu. Obdobné platí i o 
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6. V § 6 se odstavec 3 zrušuje. 
    CELEX 32018R1999“. 
 
2. K návrhu nařízení vlády – Čl. I, novelizační bod 6 
Doporučujeme navrhovaný novelizační bod rozdělit do dvou novelizačních bodů, které 

budou znít: 
 
„X. V příloze č. 6 části E se bod 1 zrušuje. 
     Dosavadní body 2 až 10 se označují jako body 1 až 9. 
     CELEX 32018R1999 
 
Y. V příloze č. 6 části E se bod 8 zrušuje. 
     Dosavadní bod 9 se označuje jako bod 8. 
     CELEX 32018R1999“. 
 

zrušení bodů 1 a 9 v příloze č. 6 části E. 

 
OKOM 

K odůvodnění: 
Upozorňujeme, že na různých místech odůvodnění je směrnice 2015/652 citována 
nepřesně jako 652/2015 (kupř. na str. 1 v odst. 1.; str. 2, v druhé odrážce kapitoly C; na 
str. 3, v prvním odstavci zvláštní části). 

Akceptováno 

Hl.m. 
Praha 

Doporučujeme k bodu 3 (§ 6 odst. 1 písm. d)) slova „se text „2 až 9“ nahrazuje textem „1 
až 7““, v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „se slova „2 
až 9“ nahrazují slovy „1 až 7““. 

Akceptováno 

MPSV § 6 
8 E 1 Zachovat identifikační údaje dodavatele uvedené v pod písmeny a,b,c  Bez 
uvedení identifikačních údajů dodavatele není předložená úprava dostatečně určitá. 

Neakceptováno 
Podstatné jsou údaje o uplatňovaném 
projektu, nikoli o dodavateli pohonných 
hmot, který příslušné snížení emisí 
uplatňuje. Není zde (resp. nemusí být) 
žádná vazba mezi provozovatelem 
projektu a povinnou sobou podle zákona o 
ochraně ovzduší (tj. dodavatelem 
pohonných hmot). Blíže vysvětleno v  
Odůvodnění – Zvláštní část.  

MMR 1. Obecně 

             V předkládací zprávě, odůvodnění, jakož i rozdílové tabulce doporučujeme při 
první citaci uvést celý název nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze 

Akceptováno 
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dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se 
mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a 
zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013, tj. v úplném znění 
uvedeném v Úředním věstníku Evropské unie, a to v souladu s čl. 68 Legislativních 
pravidel vlády. 

 1. K čl. I, bodu 3 
V novelizačním bodě 3 doporučujeme slovo „text“ nahradit slovem „slova“, slovo 

„nahrazuje“ nahradit slovem „nahrazují“ a slovo „textem“ nahradit slovem „slovy“.   

Akceptováno 

V Praze 3. listopadu 2020 

Vypracoval: Mgr. Miroslava Rydlová a Odbor ochrany ovzduší Podpis: 
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