Č. j.: 32267/2021-900000-231
Věc: Informace – Biopalivo FFA a jeho vykazování do Hlášení/Oznámení o splnění
povinnosti zajištění minimálního množství biopaliv pro dopravní účely

Ke znění zákona o spotřebních daních účinném od: 1. 1. 2021
Ke znění zákona o ochraně ovzduší účinném od: 1.1. 2021
Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: 20530-2/2021-900000-231
Zpracovala: kpt. Bc. Michaela Forejtová
Dne: 16.6. 2021

Vzhledem k tomu, že v současné době se začínají objevovat na trhu nová biopaliva, která jsou
vyrobena z volných mastných kyselin (odtud název „FFA“-free fatty acids), bylo Generální
ředitelství cel požádáno o upřesnění, metodickou podporu a aktualizaci Pokynů k vyplňování
Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do daňového oběhu pro
dopravní účely dle § 19 odst. 9 (resp. Oznámení dle § 19b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“).
Biopalivo FFA je vyrobeno z volných mastných kyselin, kdy v rámci výrobního procesu FAME
vzniká tzv. G-fáze, která se štěpí na surový glycerin a volné mastné kyseliny. Tato G fáze musí
být ze směsi separována tak, aby výstupem výrobního procesu bylo pouze čisté FAME. Volné
mastné kyseliny jsou tak považovány za odpad či zbytek z procesu výroby FAME a není možné
je použít pro potravinářské či krmivářské účely.
Dle § 19 odst. 6 (resp. dle § 19a odst. 5) zákona o ochraně ovzduší je množství dodaného
biopaliva vyrobeného z použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších živočišných produktů
kategorie 1 nebo 2 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009
a u biopaliv, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy
(tzv. pokročilá biopaliva) a splňují požadavky stanovené prováděcím předpisem
(Příloha č. 4 nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí
skleníkových plynů z pohonných hmot) násobeno dvěma.
Výše uvedené biopalivo FFA je tedy možné považovat za biopalivo splňující podmínku
obsaženou v příloze č. 4 nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a je možné ho
zohlednit do povinného minimálního podílu biopaliv dle § 19 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší
dvakrát.
Na základě výše uvedeného byla pro tyto biopaliva a jejich směsi zavedena nová číselná
označení a upraveny Pokyny k vyplnění Hlášení o splnění povinnosti k tiskopisu „DA-741
GŘC“ a pokyny k vyplnění Oznámení o splnění povinnosti v průběhu kalendářního roku
k tiskopisu „DA- 742 GŘC“.
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