
Vybrané otázky spojené s aplikací kritérií udržitelnosti biopaliv  

 

1. Registrace osob dle § 21 odst. 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které 

mohou v zahraničí vystavovat doklady o splnění kritérií udržitelnosti bez nutnosti 

obdržení certifikátu prokazujícího způsobilost k vydávání dokladů potvrzující 

splnění kritérií udržitelnosti.  

Např. v Německu lze doložit splnění kritérií udržitelnosti u prodejců biopaliv bez nutnosti 

certifikace. Postačuje pouze registrace v databázi Nabisy. V těchto případech je taktéž možné 

zaregistrovat tuto osobu podle ustanovení § 21 odst. 11 zákona. 

Znění § 21 odst. 11 zákona: 

„(9) Osoba, která není držitelem certifikátu uděleného autorizovanou osobou podle § 32 odst. 

1 písm. g), avšak má vydaný certifikát či jiné obdobné oprávnění vydané v souladu s 

právními předpisy členského státu Evropské unie, může vydávat prohlášení nebo dílčí 

prohlášení podle odstavce 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.“ 

Postup registrace zahraničních osob a vydávání „českých“ prohlášení o shodě s kritérii 

udržitelnosti v těchto případech 

Společnost prodávající nebo dovážející biopalivo, případně pohonnou hmotu s přídavkem 

biopaliva ještě neuvolněnou do volného daňového oběhu ČR, která není držitelem certifikátu, 

zašle Ministerstvu životního prostředí České republiky žádost o registraci podle § 21 odst. 11 

zákona. Součástí žádosti musí být doložení skutečnosti, že je společnost registrována v 

databázi Nabisy a vystavuje ke všem udržitelným dodávkám biopaliva doklad, který 

prokazuje splnění kritérií udržitelnosti. Po zaregistrování, může daná společnost vystavovat k 

dodávkám biopaliv i „české“ prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti. Velikost dodávky, 

případně časový rámec dodávky se bude řídit zvyklostmi daného systému.  

Společnosti, které jsou zaregistrovány v databázi Nabisy a nepochází z Německa, ale 

obchodují s udržitelnými biopalivy skrze tuto databázi, mohou být taktéž zaregistrováni. 

Společnosti jsou oprávněny prokazovat splnění kritérií udržitelnosti v souladu s německým 

právem. České prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti mohou však vydat pouze pokud je 

doloženo, že daný obchod byl uskutečněn v souladu s pravidly databáze Nabisy. Pro účely 

kontroly Českou inspekcí životního prostředí, případně celními úřady je nutné doložit, že 

dodávky byly dodány v souladu s uznaným zahraničním systémem. To lze doložit např. 

výpisem z databáze Nabisy. Pro jednodušší ověření této skutečnosti je vhodné, aby přílohou 

„českého“ prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti bylo i německé prohlášení vydané v 

souladu s pravidly databáze Nabisy.  

Obdobný postup se použije i pro registraci společností, které jsou oprávněny vydávat doklady 

potvrzující splnění kritérií udržitelnosti v souladu s právem jiného členského státu (např. 

Slovensko, Maďarsko). Pro účely kontroly však musí být vždy doloženo, že doklady o splnění 

kritérií udržitelnosti byly vydány v souladu s uznaným systémem.   

 

http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/kriteria_udrzitelnosti_ovzdusi/$FILE/OOO-problematika_registrace-20120316.pdf


2. Prokazování splnění kritérií udržitelnosti u společností, které dovážejí nebo prodávají 

pohonné hmoty s přídavkem biopaliva, které nebyly ještě uvedeny do volného 

daňového oběhu v ČR 

Dnem 1.9.2012 nabyl účinnosti zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „nový 

zákon“), který nahradil do té doby platný zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Nabytím 

účinnosti nového zákona prokazují společnosti dovážející nebo prodávající motorový benzín a 

motorovou nafty s přídavkem biopaliva neuvolněného do volného daňového oběhu v ČR 

splnění kritérií udržitelnosti stejným způsobem jako dovozci nebo prodejci biopaliva. 

Prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti se vždy vztahuje na množství přimíchaného 

biopaliva v pohonné hmotě. 

 


