
Prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti 

Doložení splnění kritérií udržitelnosti u výrobců, dovozců nebo prodejců biopaliv a u dovozců 

nebo prodejců motorového benzínu a motorové nafty s přídavkem biopaliva neuvolněného do 

volného daňového oběhu v ČR (osoba definovaná v § 21 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší) je dokládáno prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti. Prohlášení o 

shodě s kritérii udržitelnosti se vystavuje k jednotlivým dodávkám biopaliv, v případě 

pohonných hmot s přídavkem biopaliva k podílu biopaliva a musí obsahovat náležitosti 

uvedené v části D přílohy č. 6 nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti 

biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.  

Pro vystavování prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti mohou uvedené osoby využívat 

vzor prohlášení nebo mohou prohlášení včlenit do dodacího listu. Dodací list pak musí 

obsahovat kromě označení „dodací list“ i označení „č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti 

biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot“ a další patřičné údaje 

uvedené v části D přílohy č. 6 nařízení vlády.  

Náležitosti prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti  

1. Jedinečné identifikační číslo prohlášení přidělené jeho vystavovatelem. 

2. Identifikační údaje vystavovatele a příjemce dokladu 

a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, sídlo, nemá-li fyzická osoba sídlo, pak místo trvalého 

pobytu, identifikační číslo osoby; nebylo-li identifikační číslo osoby přiděleno, uvede 

se datum narození, 

b) jde-li o právnickou osobu, jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, u 

zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, 

pokud ji zřizuje, a 

c) registrační číslo certifikátu a identifikační údaje autorizované osoby, která certifikát 

vystavovateli vydala. 

3. Druh biopaliva, včetně uvedení výchozí suroviny, a jeho celkové množství; v případě, že 

je dodávka složena z více druhů biopaliv, údaje o podílech jednotlivých druhů biopaliv; v 

případě, že biopalivo pochází z odpadu nebo zbytků, které nepocházejí ze zemědělství, 

lesnictví, akvakultury nebo rybolovu, uvedení této skutečnosti. 

4. Prohlášení, zda bylo biopalivo vyrobeno ve zpracovatelském zařízení, které bylo 

v provozu přede dnem 5. října 2015; uvede se pouze v případě, že biopalivo nesplňuje 

požadovanou 50 % úsporu emisí skleníkových plynů. 

5. Stát původu biomasy použité k výrobě biopaliva. 

6. Informace o způsobu určení hodnoty produkce emisí skleníkových plynů podle § 3 odst. 

4; v případě, že byl při výpočtu ze skutečných hodnot emisí použit bonus podle bodu 9 

části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení nebo úspora emisí skleníkových plynů vyvolaná 

nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům podle bodu 1 

části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení, je třeba uvést informaci, že byl bonus nebo úspora 

použit; v případě používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových plynů je 

třeba také uvést použitý přepravní prostředek (například automobil, vlak) a přepravní 

vzdálenost. 

7. Hodnota produkce emisí skleníkových plynů v gCO2ekv/MJ; dodává-li výrobce, prodejce 

nebo dovozce biopalivo přímo dodavateli pohonných hmot, zahrnuje produkce emisí 

skleníkových plynů také emise vzniklé přepravou k dodavateli pohonných hmot.  

8. Místo a datum vystavení a podpis oprávněné vystavující osoby. 



Vzor rozšířeného dodacího listu: 

Dodací list/Prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti   
podle části D přílohy č. 6 nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí 

skleníkových plynů z pohonných hmot 

Náležitosti dodacího listu dle zvyklostí dané společnosti  

. 

. 

rozšířené o následující náležitosti prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti  

Identifikační číslo prohlášení1: 

Vystavovatel2: 

Příjemce3: 

Registrační číslo certifikátu a identifikační údaje autorizované osoby4: 

Druh, popřípadě podíly biopaliva a výchozí surovina5: 

Množství (t nebo m3):  

Biopalivo bylo vyrobeno v zařízení, které bylo v provozu přede dnem 5. října 20156. 

Stát původu biomasy: 

Biopalivo bylo vyrobeno z odpadu nebo zbytků, které nepocházejí ze zemědělství, lesnictví, 

akvakultury a rybolovu7. 

Produkce emisí skleníkových plynů (gCO2ekv/MJ): 

Produkce emisí skleníkových plynů byla stanovena s použitím standardních hodnot 

uvedených v části A přílohy č. 1 nařízení vlády8: 

Místo a datum vystavení: 

V případě stanovení emisí skleníkových plynů výpočtem ze skutečných hodnot uvést další 

informace vyplývající z bodu 6 a 7 části D přílohy č. 6 nařízení vlády  
. 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Může být shodné s číslem dodacího listu, pak se již znovu nemusí uvádět. 
2 Pokud dodací list obsahuje jiný název např. dodavatel, může být tento název považován za vystavovatele, pak 

se již znovu nemusí uvádět. 
3 Pokud dodací list obsahuje jiný název např. odběratel, může být tento název považován za příjemce, pak se již 

znovu nemusí uvádět. 
4 Adresa autorizované osoby, případně pouze číslo autorizované osoby bylo-li v rámci pověření přiděleno. Pokud 

z čísla certifikátu vyplývá i identifikace autorizované osoby (certifikačního orgánu), postačí uvádět pouze číslo 

certifikátu.  
5 Např. bioethanol z kukuřice, MEŘO, případně 50 % MEŘO a 50 % MESO apod.  
6 Nutné uvést pouze v případě, že biopalivo nesplňuje požadovanou 50 % úsporu emisí skleníkových plynů.  
7 Uvádí se pouze, pokud uvedená skutečnost nastala. 
8 Nebo s použitím výpočtu ze skutečných hodnot zjištěných způsobem uvedeným v části B přílohy č. 1 nařízení 

vlády nebo s použitím výpočtu podle vzorce uvedeného v bodě 1 části B přílohy č. 1 k nařízení vlády za použití 

dílčích standardních hodnot emisí skleníkových plynů uvedených v části C přílohy č. 1 k nařízení vlády. 



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S KRITÉRII UDRŽITELNOSTI 
podle části D přílohy č. 6 nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí 

skleníkových plynů z pohonných hmot 

Jedinečné identifikační číslo prohlášení:       

Vystavovatel1: 

      
Příjemce: 

      

 

Identifikační údaje 

autorizované osoby2: 

      

 

1. Údaje o biopalivu: 

Druh, popřípadě podíly a výchozí surovina3:       

Množství (t nebo m3):       

Stát původu biomasy:       

Biopalivo bylo vyrobeno z odpadu nebo zbytků, které nepocházejí ze zemědělství, lesnictví, 

akvakultury a rybolovu.    ano  ne  

Biopalivo bylo vyrobeno v zařízení uvedeném do provozu přede dnem 5. října 20154. 

                                                                                         ano                                   ne 

2. Údaje o produkci emisí skleníkových plynů 

Produkce emisí skleníkových plynů (gCO2ekv/MJ):       

Produkce emisí skleníkových plynů byla stanovena s použitím: 

  standardních hodnot uvedených v části A přílohy č. 1 nařízení vlády 

  výpočtu ze skutečných hodnot zjištěných způsobem uvedeným v části B přílohy č. 1 

nařízení vlády 

  výpočtu podle vzorce uvedeného v bodě 1 v části B přílohy č. 1 nařízení vlády za použití 

některých dílčích standardních hodnot uvedených v části C přílohy č. 1 nařízení vlády 

  byl použit bonus za pěstování na znehodnocené půdě podle bodu 9 v části B přílohy č. 1 

nařízení vlády5  

  byl použit bonus za používání zdokonalených zemědělských postupů dle bodu 1 v části B 

přílohy č. 1 nařízení vlády4 

Identifikace přepravního prostředku a přepravní vzdálenost6:       
 

 

      

-------------------------------                                                                   -------------------------------- 

Místo a datum vystavení                                                                   Podpis vystavující osoby 

                                                 
1 Identifikační údaje vystavovatele podle bodu 2 části D přílohy č. 2 nařízení vlády a registrační číslo certifikátu.  
2 Bylo-li v rámci pověření přiděleno autorizované osobě identifikační číslo, postačí uvést pouze toto číslo. 
3 Např. bioethanol z kukuřice, MEŘO, případně 50 % MEŘO a 50 % MESO apod. 
4 Nutné vyplnit pouze v případě, že biopalivo nesplňuje požadovanou 50 % úsporu emisí skleníkových plynů. 
5 Lze využít pouze při použití skutečných hodnot zjištěných způsobem uvedeným v části B nebo při použití 

kombinací skutečných hodnot a dílčích standardních hodnot uvedených v části C přílohy č. 1 nařízení vlády. 
6 Např. auto nebo vlak. Uvádí se pouze při používání skutečných hodnot zjištěných způsobem uvedeným v části 

B přílohy č. 1 nařízení vlády, a pokud prodejce není posledním článkem řetězce výroby a prodeje biopaliva. 


