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Věc: Informace – Aktualizace Zprávy o emisích 

Ke znění zákona účinnému od: 1. 1. 2022 

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné 

Zpracovala: kpt. Bc. Michaela Forejtová 

Dne: 28.11.2022 

 

Podle § 20 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen “zákon o ochraně ovzduší“) je dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty 

povinen podávat každoročně do 30. června Ministerstvu životního prostředí a místně 

příslušnému celnímu úřadu zprávu o emisích skleníkových plynů z jím dodaných pohonných 

hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok (dále jen 

„zpráva o emisích“). Zpráva se podává souhrnně za jednoho dodavatele motorového benzinu 

nebo motorové nafty, a to elektronicky prostřednictvím datové schránky.  

V návaznosti na přijetí zákona č. 382/2021 Sb., kterým se změnil mimo jiné i zákon o ochraně 

ovzduší, byly upraveny obsahové náležitosti zprávy o emisích a byl aktualizován Metodický 

pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí pro osoby autorizované k 

certifikaci procesu výrobního řetězce udržitelných biopaliv a ověřování zprávy o emisích u 

dodavatelů pohonných hmot podle § 32 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší.  

Do zprávy o emisích bylo nově vloženo vyhodnocení povinnosti zajištění minimálního 

množství pokročilých biopaliv za kalendářní rok podle § 19f odst. 1 zákona o ochraně ovzduší 

a povinnosti zajištění minimálního množství energie z obnovitelného zdroje za kalendářní rok 

podle § 19g odst. 1 zákona o ochraně ovzduší. 

Dále bylo do zprávy o emisích zohledněno omezení podílu biopaliv vyrobených 

z potravinářských biopaliv a použitého kuchyňského oleje a kafilerních tuků. 

Ostatní obsahové náležitosti zprávy o emisích byly zachovány, došlo pouze k její aktualizaci 

dle současně platných předpisů a prováděcím nařízením vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích 

udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.   

Nový vzor zprávy o emisích se poprvé použije pro zprávu o emisích podávanou za rok 2022, 

kdy je nutné zaslat tuto zprávu o emisích spolu s jejím ověřením celnímu úřadu a Ministerstvu 

životního prostředí elektronicky do 30. června následujícího kalendářního roku. Zpráva se 

zasílá datovou schránkou ve formátu .xlsx dle vzoru zveřejněného Ministerstvem životního 

prostředí s tím, že list „Souhrn“ je navíc přiložen ve formátu .pdf, u kterého musí být zajištěno 

ověření informací uvedených ve zprávě o emisích autorizovanou osobou.  

Formulář zprávy o emisích a metodický pokyn určený k jejímu vyplnění bude dostupný na 

stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci ochrana ovzduší v záložce kritéria 

udržitelnosti biopaliv. 



Vzor zprávy o emisích se využívá i pro zasílání „Oznámení o splnění povinného snížení emisí 

skleníkových plynů z pohonných hmot za kalendářní čtvrtletí“, které dodavatelé motorového 

benzinu nebo motorové nafty zasílají čtvrtletně celnímu úřadu podle § 20e odst. 2 zákona 

o ochraně ovzduší. Toto hlášení se neověřuje autorizovanou osobou. 

 


