Sdělení odboru ochrany ovzduší pro osoby prokazující plnění kritérií udržitelnosti
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 (dále jen
„starý zákon“). Nabytím účinnosti nového zákona došlo k změnám v prokazování splnění
kritérií udržitelnosti. Starý zákon zavedl povinnost prodejcům a dovozcům biomasy,
výrobcům, dovozcům a prodejcům kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě
biopaliv a výrobcům, dovozcům a prodejcům biopaliv vydávat k jednotlivým dodávkám
biomasy, kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv nebo k dodávkám
biopaliv doklady potvrzující splnění kritérií udržitelnosti. Nový zákon rozšířil povinnost
prokazovat splnění kritérií udržitelnosti i na dovozce a prodejce motorového benzínu
a motorové nafty s přídavkem biopaliva neuvolněného do volného daňového oběhu v ČR.
Splnění kritérií udržitelnosti u prodejců a u dovozců biomasy (osoba definovaná v § 21 odst. 3
zákona č. 201/2012 Sb.) a u výrobců, dovozců a u prodejců kapalných nebo plynných
produktů určených k výrobě biopaliv (osoba definovaná v § 21 odst. 2 zákona č. 201/2012
Sb.) je dokládáno tzv. dílčím prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti stanoveným
nařízením vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv.
Splnění kritérií udržitelnosti u výrobců, dovozců a prodejců biopaliv a u dovozců a 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.) je dokládáno
tzv. prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti stanoveným nařízením vlády č. 351/2012
Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv.
K tomu, aby výše uvedené osoby mohly vydávat k jednotlivým dodávkám udržitelných
produktů doklady potvrzující splnění kritérií udržitelnosti, musí být držitelem certifikátu
uděleného autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. g) výše uvedeného zákona. Pokud
je osoba držitelem certifikátu či jiného obdobného oprávnění vydaného v souladu s právními
předpisy jiného členského státu EU, mohou být jí vydaná prohlášení a dílčí prohlášení
uznávána podle § 21 odst. 11 pouze za předpokladu, že je registrována u Ministerstva
životního prostředí. 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.
Pro uznání zahraničního certifikátu či jiného obdobného oprávnění zašle žadatel Ministerstvu
životního prostředí žádost o zápis do registru. Žádost o zápis do registru by měla obsahovat:
1. Identifikační údaje žadatele:
a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní
firmu, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu,
popřípadě též místa podnikání, kontaktní e-mailovou adresu
b) jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území
České republiky, pokud ji zřizuje, kontaktní e-mailovou adresu
2. Důvod žádosti. (např. „Jsem držitelem certifikátu či jiného obdobného oprávnění
vydaného v souladu s právem členského státu EU (doplnit název státu), které mě
opravňuje vydávat potvrzení o splnění kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnici
2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a směrnici 2009/30/ES o
kvalitě paliv. Z tohoto důvodu žádám Ministerstvo životního prostředí o zápis do registru

podle § 21 odst. 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší opravňující vystavovat
k jednotlivým dodávkám udržitelných produktů (doplnit druh produktu – biomasa,
kapalný nebo plynný produkt určený k výrobě biopaliv, biopalivo) doklady v souladu
s § 21 odst. 1, 2 a/nebo 3 (nutné vybrat příslušný odstavec) zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší.“)
3. Kopie dokladů (certifikátu či jiného obdobného oprávnění), na základě kterého je žadatel
oprávněn dle práva daného členského státu EU vydávat doklady o splnění kritérií
udržitelnosti.
Žádost o registraci se zasílá odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí. Po
zpracování žádosti bude žadatel zapsán do registru vedeného ministerstvem a zveřejněného na
internetových stránkách ministerstva. Od data zapsání do registru smí žadatel vydávat
k jednotlivým dodávkám udržitelných produktů prohlášení nebo dílčí prohlášení o splnění
kritérií udržitelnosti.
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