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Věc: Směsi motorové nafty s 30 % HVO a aktualizace číselníků v Pokynech k vyplnění
hlášení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv do volného daňového
oběhu pro dopravní účely
Ke znění zákona účinnému od: 1.9.2018
Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: 50808/2019-900000-231
Zpracoval: kpt. Bc. Forejtová
Dne: 16.12.2019
Dle ustanovení § 19 odst. 1 a § 19a odst.1 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 zajistit, aby v těchto pohonných hmotách, které uvádí do volného
daňového oběhu na daňovém území České republiky, bylo obsaženo i minimální množství
biopaliva podle jiného právního předpisu upravující pohonné hmoty – dle vyhlášky č. 133/2010
Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti
pohonných hmot a o jejich evidenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
č. 133 o pohonných hmotách “).
V případě směsí minerálních olejů, které jsou uvedeny v § 45 odst. 2 písm. o) zákona
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“),
jsou tyto směsi minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) s hydrogenovanými
rostlinnými oleji (dále jen „HVO“) splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl
těchto hydrogenovaných rostlinných olejů musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve
směsi obsažených, vzniká plátci daně dle ust. § 54 odst. 4 zákona o SPD nárok na vrácení daně,
a to dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu za účelem pohonu motorů na daňovém
území České republiky. Daň se vrací ve výši 3 285 Kč/1 000 litrů.
Toto daňové zvýhodnění a současně možnost započíst biopalivo do povinného minimálního
podílu biopaliv, by bylo v rozporu se Směrnicí 2003/96/ES, kde se mj. Česká republika
zavázala přijmout opatření, která zajistí, že čistá a vysokoprocentní biopaliva nebude možné
zohlednit do plnění minimálního podílu biopaliv dle § 19 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.
Tato pohonná hmota je v pokynech k vyplnění hlášení o splnění objemové povinnosti dle
§ 19 odst. 9 a oznámení dle § 19b odst.1 označena pod číslem výrobku 271092 jako „MONA
s 30 % HVO“. Na toto palivo z výše uvedeného důvodu není možné započíst množství
obsaženého biopaliva – HVO do splnění objemové povinnosti dle zákona o ochraně ovzduší.
V případě směsí minerálních olejů, které jsou uvedeny v § 45 odst. 2 písm. o), kde bude ve
směsi s motorovou naftou obsaženo nejméně 30 % HVO a zároveň pak přídavek metylesteru
mastných kyselin, bude do hlášení o splnění objemové povinnosti tato pohonná hmota
uvedena pod novým číslem 271094 a označena „MONA s 30 % HVO+FAME“. Minerální
olej dle § 45 odst. 3 písm. k) (dále jen „FAME“) v této směsi bude uveden pod číslem 382409.
Toto množství FAME bude možné započíst do plnění objemové povinnosti dle § 19 a § 19a
zákona o ochraně ovzduší. Syntetické palivo z biomasy pod označením „HVO“ z této směsi
bude uvedeno pod číslem 382410. Jedná se o biopalivo získané z biomasy, vlastnostmi
připomínající těžké plynové oleje dle § 45 odst. 1 písm. b), na které, jak bylo popsáno výše,
je možné uplatnit daňové zvýhodnění, ale do hlášení o splnění objemové povinnosti toto
množství HVO započítat nelze.
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Směs minerálních olejů dle § 45 odst. 2 písm. f), kde je ve směsi s motorovou naftou obsaženo
HVO do 30 % a zároveň FAME, je v hlášení o splnění objemové povinnosti tato pohonná
hmota uvedena pod číslem 271056 a označena jako „MONA s přídavkem syntetického
paliva HVO nebo směsí FAME a HVO do 30 %“. Jednotlivé složky této směsi FAME pod
číslem 382404 a HVO pod číslem 382406 lze započíst do splnění objemové povinnosti dle
zákona o ochraně ovzduší.
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