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Informace pro subjekty – novela zákona o ochraně ovzduší

Ke znění zákona platnému dne: dosud nebyl vyhlášen
Ke znění zákona účinnému od: 1. 1. 2016 (předpokládané nabytí účinnosti)
Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné
Zpracoval: kpt. Mgr. Jan Timko
Dne: 16. 12. 2015

Dne 15. 12. 2015 byl prezidentem republiky podepsán zákon, kterým se mimo jiné mění zákon
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
ovzduší“). Za splnění předpokladu, že tento zákon bude vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR, dojde
pravděpodobně s účinností k 1. 1. 2016 k zásadním změnám v oblasti plnění povinnosti uvedení
minimálního množství biopaliv v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu
pro dopravní účely.
Předpokládané změny zákona o ochraně ovzduší:










ruší se možnost splnění zákonem stanovené povinnosti započtením čistých biopaliv nebo
směsných paliv uvedených do volného daňového oběhu pro dopravní účely;
biopaliva započtená do příslušné bilance musí být na daňovém území České republiky
nejen uvedena do volného daňového oběhu, ale i spotřebována;
hlášení o splnění zákonem stanovené povinnosti se podává elektronicky ve formátu
a struktuře zveřejněné Generálním ředitelstvím cel na internetových stránkách Celní správy
ČR;
zavedení právní fikce nesplnění zákonem stanovené povinnosti uvedení minimálního
množství biopaliv za kalendářní rok v případě, že dodavatel pohonných hmot nepodá
příslušné hlášení ani v náhradní lhůtě stanovené ve výzvě celního úřadu;
nově stanovena dílčí povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu
kalendářního roku (tj. v průběhu tzv. „příslušného období“)
o ve výši 2,9 % objemových z celkového množství motorových benzinů
přimíchaných do motorových benzinů,
o ve výši 4,2 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných
do motorové nafty,
o příslušná období (leden až březen; leden až červen; leden až září);
povinnost podat oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv
v průběhu kalendářního roku
o oznámení se podává do 30 dnů po skončení příslušného období,
o oznámení se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Generálním
ředitelstvím cel na internetových stránkách Celní správy ČR,
o v oznámení je dodavatel pohonných hmot povinen uvést údaje týkající se plnění
zákonem stanovené povinnosti v příslušném období,









o zavedení právní fikce nesplnění zákonem stanovené povinnosti uvedení
minimálního množství biopaliv v průběhu kalendářního roku v případě, že
dodavatel pohonných hmot nepodá výše zmiňované oznámení;
zavedení povinnosti poskytnout jistotu v případě, že nebude v příslušném období uvedeno
do volného daňového oběhu odpovídající množství biopaliva
o jistota je splatná do 30 dnů po skončení příslušného období, za které dodavatel
pohonných hmot zákonem stanovenou povinnost nesplnil,
o třicátým dnem po skončení příslušného období jistota složená za jiné příslušné
období v daném kalendářním roce zaniká,
o zánik jistoty však nemá vliv na vymahatelnost nedoplatku z ní vzešlého
v rozsahu, ve kterém bude existovat nedoplatek z jistoty za následující příslušné
období;
o výše složené jistoty bude vždy korespondovat se stavem plnění zákonem
stanovené povinnosti (může se tedy snížit, zvýšit nebo zůstat zachována;
například v případě, kdy dodavatel pohonných hmot v následujícím příslušném
období zákonem stanovenou povinnost splní, stane se tato jistota složená za
předcházející příslušné období přeplatkem, který po provedení testu vratitelnosti
– tj. po vyloučení existence případných nedoplatků – bude dodavateli
pohonných hmot vrácen);
možnost zohlednění čistých biopaliv a směsných paliv uvedených do volného daňového
oběhu pro dopravní účely při plnění povinnosti snižování emisí skleníkových plynů
z pohonných hmot;
přestože to v návrhu novely zákona o ochraně ovzduší není explicitně stanoveno, lze
logickým výkladem dovodit, že nadměrné množství biopaliv převáděné z minulého
kalendářního roku lze započíst již do plnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv
za první nově stanovené příslušné období (tj. období leden až březen);
s ohledem na výše uvedenou možnost započtení nadměrného množství biopaliv
převáděného z minulého kalendářního roku je zřejmé, že i v roce 2016 bude možné uvést
do volného daňového oběhu pro dopravní účely i omezené množství pohonných bez
přídavku biopaliva.

