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VĚC: Informace – Nové povinnosti a kompetence v rámci zákona č. 165/2012 Sb., 
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Ke znění zákona účinnému od: 1. 1. 2023
Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné
Zpracovala: kpt. Bc. Michaela Forejtová
Dne: 8.12.2022

Novelou zákona č.165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích“) vzniknou 
celní správě od 1.1.2023 nové povinnosti a kompetence.

Dle § 47d odst.1 zákona o podporovaných zdrojích bude povinen zajistit každý dodavatel 
plynu podle energetického zákona (nejedná-li se o zkapalněný ropný plyn, zkapalněný zemní 
plyn anebo zkapalněný biometan), aby v množství zemního plynu a biometanu, které dodává 
ke spotřebě pro dopravní účely, byl za kalendářní rok i minimální podíl energie pokročilého 
biometanu, a to ve výši

a) 0,5 % energie z celkového množství energie v zemním plynu a biometanu dodaném 
do čerpacích stanic a výdejních jednotek pro dopravní účely od 1. ledna 2023, 
b) 2 % energie z celkového množství energie v zemním plynu a biometanu dodaném 
do čerpacích stanic a výdejních jednotek pro dopravní účely od 1. ledna 2025, a
c) 40 % energie z celkového množství energie v zemním plynu a biometanu dodaném 
do čerpacích stanic a výdejních jednotek pro dopravní účely od 1. ledna 2030.

Pro účely splnění povinnosti uvedené v § 47d odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích je 
zohledňován dle § 47d odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích pouze biometan,

a) pro který dodavatel plynu postupem podle tohoto zákona uplatnil záruky původu pokročilého 
biometanu,
b) který byl na daňovém území České republiky spotřebován a
c) který nebyl dosud zohledněn pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnění 
obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie.

Dodavatel plynu bude povinen každoročně k 30. červnu dle § 47d odst. 5 zákona 
o podporovaných zdrojích podat celnímu úřadu hlášení o splnění povinnosti zajištění 
minimálního podílu energie pokročilého biometanu v zemním plynu a biometanu, které 
dodává ke spotřebě pro dopravní účely. 

Hlášení se bude podávat elektronicky ve formátu a struktuře, které bude zveřejněno GŘC na 
jeho internetových stránkách. V hlášení bude dodavatel plynu povinen uvést údaje týkající se 
plnění povinnosti zajistit minimální podíl energie pokročilého biometanu za kalendářní rok. 
Hlášení bude zahrnovat i převody na splnění povinnosti dle § 47f zákona o podporovaných 
zdrojích (možnosti alternativního plnění minimálního podílu energie z obnovitelného zdroje, 
které bude evidovat operátor trhu).

Dle § 47d odst.6 zákona o podporovaných zdrojích bude celní úřad kontrolovat plnění 
povinnosti dodavatele plynu podat hlášení. V případě nepodání hlášení dodavatelem plynu 



ani v náhradní lhůtě stanovené celním úřadem ve výzvě, hledí se na zemní plyn a biometan, 
který dodavatel dodal ke spotřebě pro dopravní účely za kalendářní rok, jako na zemní plyn 
a biometan neobsahující žádný pokročilý biometan.

Dodavateli plynu, který nesplní povinnost stanovenou v § 47d odst.1 zákona o podporovaných 
zdrojích zajistit minimální podíl energie z celkového množství energie v zemním plynu 
a biometanu dodaném do čerpacích stanic a výdejních jednotek pro dopravní účely, vznikne 
tomuto dodavateli dle § 47d odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích povinnost uhradit 
pokutu z nedodaného objemu pokročilého biometanu v zemním plynu a biometanu.

O povinnosti uhradit pokutu rozhodne celní úřad platebním výměrem a současně ji 
zaeviduje. Pokuta se vypočte jako součin množství nedodaného pokročilého biometanu v kWh 
výhřevnosti a částky 3 Kč. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení tohoto platebního 
výměru. Pokuta se spravuje podle daňového řádu a je příjmem státního rozpočtu.

Mezi další nové kompetence a povinnosti vzniknou od 1.1.2023 celní správě v případě 
ustanovení v § 47e zákona o podporovaných zdrojích, povinnost zajistit minimální množství 
elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje energie v dopravě.

Dle § 47e odst.1 zákona o podporovaných zdrojích bude povinen zajistit každý provozovatel 
dobíjecí stanice podle zákona o pohonných hmotách (dále jen „provozovatel dobíjecí stanice“), 
aby v množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v jím provozované dobíjecí stanici 
byl za kalendářní rok i minimální podíl elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje energie, a to 
ve výši

a) 9 % elektřiny z celkového množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel 
od 1. ledna 2023,
b) 11 % elektřiny z celkového množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel od 1. ledna 
2025 a
c) 15 % elektřiny z celkového množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel od 1. ledna 
2030. 

Pro účely splnění povinnosti uvedené v § 47e odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích je 
zohledňována dle § 47e odst. 2 pouze elektřina, která 

a) elektřina, pro kterou byla v případě její dodávky z přenosové nebo distribuční soustavy 
uplatněna záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie dodavatelem elektřiny 
podle energetického zákona ve prospěch provozovatele dobíjecí stanice, který tuto elektřinu 
spotřeboval pro dobíjení vozidel v jím provozované dobíjecí stanici, 
b) elektřina v rozsahu podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ve zbytkovém 
energetickém mixu sestaveném a zveřejněném operátorem trhu podle energetického zákona, 
pokud při její dodávce z přenosové nebo distribuční soustavy nebyla uplatněna záruka původu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, nebo 
c) elektřina z obnovitelných zdrojů energie, která byla vyrobena a spotřebována bez využití 
přenosové nebo distribuční soustavy v odběrném místě, ve kterém je připojena dobíjecí 
stanice.

Provozovatel dobíjecí stanice bude povinen každoročně k 30. červnu dle § 47e odst. 5 podat 
celnímu úřadu hlášení o splnění povinnosti zajištění minimálního podílu elektřiny 
vyrobené z obnovitelného zdroje energie v množství elektřiny spotřebované pro dobíjení 
vozidel v jím provozované dobíjecí stanici. 



Hlášení se bude podávat elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Generálním 
ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách. V hlášení bude provozovatel dobíjecí stanice 
povinen uvádět údaje týkající se plnění povinnosti zajistit minimální podíl elektřiny vyrobené 
z obnovitelného zdroje za kalendářní rok. Hlášení bude zahrnovat i převody na splnění 
povinnosti dle § 47f zákona o podporovaných zdrojích energie (možnosti alternativního plnění 
minimálního podílu energie z obnovitelného zdroje, které bude evidovat operátor trhu).

- Dle § 47e odst.6 zákona o podporovaných zdrojích bude celní úřad kontrolovat plnění 
povinnosti provozovatele dobíjecí stanice podat hlášení. V případě nepodání hlášení ani 
v náhradní lhůtě stanovené celním úřadem ve výzvě, hledí se na elektřinu spotřebovanou pro 
dobíjení vozidel za kalendářní rok, jako na elektřinu obsahující elektřinu vyrobenou 
z obnovitelného zdroje v rozsahu podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ve zbytkovém 
energetickém mixu sestaveném a zveřejněném operátorem trhu podle energetického zákona.

- Provozovateli dobíjecí stanice, který nesplní povinnost stanovenou v § 47e odst.1 zákona 
o podporovaných zdrojích, aby v množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v jím 
provozované dobíjecí stanici byl za kalendářní rok i minimální podíl elektřiny vyrobené 
z obnovitelného zdroje energie, vznikne tomuto dodavateli dle § 47e odst. 7 zákona 
o podporovaných zdrojích povinnost uhradit pokutu z nedodaného objemu elektřiny.

O povinnosti uhradit pokutu rozhodne celní úřad platebním výměrem a současně ji 
zaeviduje. Pokuta se vypočte jako součin množství nedodané elektřiny vyrobené z 
obnovitelného zdroje v kWh a částky 18 Kč. O povinnosti uhradit pokutu rozhodne celní úřad 
platebním výměrem a současně ji zaeviduje. Pokuta se spravuje podle daňového řádu a je 
příjmem státního rozpočtu.
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