Stanovisko odboru ochrany ovzduší k povinnosti podávání zprávy o emisích z dodaných
pohonných hmot vyplývající z § 20 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Dle § 20 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je dodavatel pohonných hmot
povinen podávat každoročně do 15. března Ministerstvu životního prostředí a celnímu úřadu
zprávu o emisích skleníkových plynů z jím dodaných pohonných hmot za uplynulý kalendářní
rok (dále jen „zpráva o emisích“).
Z důvodu častých dotazů týkajících se definování osob, kterých se uvedená povinnost týká,
uvádím následující:
Z § 20 odst. 3 vyplývá, že zprávu o emisích podávají dodavatelé pohonných hmot. Přičemž
§ 19 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší definuje dodavatele pohonných hmot jako osobu
uvádějící motorové benziny a motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém
území ČR pro dopravní účely nebo osobu, která dodává na daňové území ČR pro dopravní
účely motorové benziny nebo motorovou naftu uvedené do volného daňového oběhu v jiném
členském státě EU.
Pro účely vyhlášky č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování
a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti
a evidenci pohonných hmot) se v souladu s ustanovením § 2 písm. a) a b) této vyhlášky
motorovým benzínem rozumí čistý motorový benzín, nebo motorový benzín s 5% přídavkem
bioethanolu či s přídavkem ETBE a motorovou naftou se rozumí čistá motorová nafta nebo
motorová nafta se 7% přídavkem FAME.
Z uvedeného rozboru vyplývá, že zprávu o emisích podávají pouze osoby dodávající výše
uvedené druhy pohonných hmot.
Osoby, které uvádějí do volného daňového oběhu na daňovém území ČR jiná paliva než
motorový benzín nebo motorovou naftu nebo osoby, které dodávají na daňové území ČR pro
dopravní účely jiná paliva než motorový benzín nebo motorovou naftu uvedené do volného
daňového oběhu v jiném členském státě EU zprávu o emisích podle § 20 odst. 3 zákona
o ochraně ovzduší podávat nemusí. Jedná se např. o osoby, které uvádějí čisté methylestery
mastných kyselin (čisté FAME), směsnou motorovou naftu (SMN30) nebo palivo Ethanol
E85 (E85). Ve vyhlášce o jakosti a evidenci pohonných hmot jsou tato paliva uvedena
v § 2 písm. h) a i). Jedná se zcela o jiné pohonné hmoty než motorový benzín či motorová
nafta (zcela jiné chemické i fyzikální vlastnosti, jiná technická norma, atd.). Z tohoto důvodu
nemohou být tato paliva považována za motorový benzín či motorovou naftu.
Závěrem je třeba upozornit, že tento výklad se týká výhradně povinnosti podávání zprávy
o emisích. Žádným způsobem se nedotýká povinnosti pokazování splnění kritérií
udržitelnosti, jež je nezbytnou podmínkou pro přiznání daňového zvýhodnění čistého FAME,
SMN30 a paliva E85.
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