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Prohlášení 

Nadační fond proti korupci se rozhodl otevřeně zareagovat na mediální zájem, jenž se v uplynulých 

dnech objevil v souvislosti s vládním návrhem zákona týkajícího se podpory biopaliv v České republice 

pro dopravní účely. Důvodem tohoto našeho rozhodnutí je skutečnost, že se návrh zákona dotýká 

příjmů prostředků do státního rozpočtu, kolem čehož se vzedmula nebývalá vlna nepřesných a 

zavádějících komentářů ze strany politických činovníků, novinářů a komentátorů. Není-li za tímto 

postojem velké části politiků a části médií úmysl, pak se za jejich postojem skrývá nekompetentnost 

pravdivě a úplně informovat. Z toho důvodu zveřejňujeme tento text, v němž je každý údaj podložen 

odkazem na oficiální zdroj orgánů státní správy (Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 

Úřad vlády České republiky, Ministerstvo zemědělství, Celní správa České republiky apod.).  

Text je rozdělen na čtyři části: 1. Biopaliva v kostce, 2. Poslanci a střet zájmů aneb stručné shrnutí 

závěrů, 3. Stručná historie podpory biopaliv (pro nenáročného čtenáře), 4. Historie podpory biopaliv 

podrobněji (s odkazy na zdroje pro zvídavého čtenáře). Příloha obsahuje kopii hlasování po jménech 

poslanců ohledně podpory biopaliv v průběhu let 2007 – 2012.  

Tímto textem nevyjadřujeme podporu žádnému představiteli politické moci, pouze nabízíme široké 

veřejnosti úplnější popis historie a současnosti podpory využívání biopaliv v České republice.   

V Praze dne 21. 4. 2015 
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Biopaliva v kostce 

Česká republika se v minulosti zavázala, že v roce 2020 bude podíl obnovitelných zdrojů energie 

(biopaliv a elektrické energie) na celkové spotřebě pohonných hmot v dopravě činit nejméně 10 %. 

Tento cíl byl nařízen evropskou legislativou. V návaznosti na splnění tohoto závazku se v současné 

době podpora využívání biopaliv pro dopravní účely v Česku realizuje trojím způsobem:  

1. Skrze tzv. nízkoprocentní směsi, které vznikají přimícháváním malého množství (kolem 5 % 

celkového objemu směsi) bionafty, resp. bioetanolu (biolihu) do standardní motorové nafty, 

resp. do standardního motorového benzinu. Určujícím faktorem u těchto nízkoprocentních 

směsí (maximální podíl biosložky ve směsi je dán legislativou, resp. technickou normou) je 

skutečnost, že běžné vznětové a zážehové motory nepotřebují žádnou úpravu k tomu, aby 

řádně fungovaly i na tuto směs. Spotřebitel tedy u čerpací stanice nepozná, že do automobilu 

čerpá tuto nízkoprocentní směs. Spotřebitel také za tuto směs odvede státu plnou spotřební 

daň v zaplacené ceně za litr směsi ve stejné výši, v jaké tuto daň odvede v zaplacené ceně za 

litr standardní motorové nafty, resp. za litr standardního motorového benzinu bez biosložky. 

Nízkoprocentní směsi tedy nejsou ze strany státu daňově zvýhodněny.  

   

2. Skrze tzv. vysokoprocentní směsi biopaliv s fosilními pohonnými hmotami, ve kterých je 

objemový podíl biosložky podstatně vyšší (nejméně 30 % bionafty u tzv. směsné motorové 

nafty SMN B30 pro vznětové motory a nejméně 70 % bioetanolu u paliva s označením Etanol 

E85 pro zážehové motory). Motory využívající vysokoprocentní směs Etanol E85 již potřebují 

speciální úpravu, palivo SMN B30 je schopna spalovat většina vozidel s dieselovým motorem 

vyrobená po roce 1997. Cena těchto směsí je pro spotřebitele nižší v důsledku toho, že 

spotřebitel neodvádí státu spotřební daň z objemového podílu biosložky obsažené v této 

vysokoprocentní směsi. Je-li tedy současná výše spotřební daně u standardního motorového 

benzinu rovna 12,84 korun/litr (kterou spotřebitel odvede státu v ceně benzinu), pak u paliva 

Etanol E85, obsahujícího 85 % objemových bioetanolu, stát odpouští spotřebiteli povinnost 

v ceně paliva zaplatit spotřební daň ve výši 10,914 korun/litr (tj. 85 % z částky 12,84). O tuto 

částku na litr takového paliva může tedy být konečná cena pro spotřebitele nižší. Obdobně, 

je-li současná výše spotřební daně u standardní motorové nafty rovna 10,95 korun/litr, pak u 

směsné motorové nafty SMN B30 stát odpouští spotřebiteli povinnost v ceně paliva zaplatit 

spotřební daň ve výši 3,285 korun/litr (tj. 30 % z částky 10,95). I v tomto případě tedy o tuto 

částku na litr takového paliva může být konečná cena pro spotřebitele nižší. Poznamenejme, 

že do vysokoprocentních směsí patří i palivo Etanol E95, které obsahuje více než 95 % 

bioetanolu (palivo je plně osvobozeno od spotřební daně ve výši 10,95 korun/litr, je určeno 

pro speciální vznětové motory a není určeno pro běžnou distribuci na veřejných čerpacích 

stanicích). Vysokoprocentní směsi tedy jsou ze strany státu daňově zvýhodněny.  

    

3. Skrze tzv. čistá biopaliva, kterými je především bionafta (tzv. FAME B100 z anglického 

označení metylesterů mastných kyselin) v případě vznětových motorů. Toto palivo je schopna 

spalovat většina nákladních vozidel. Cena této bionafty je v současné době zcela osvobozena 

od spotřební daně (ve výši 10,95 korun/litr), a tedy o tuto částku na litr takového paliva může 

být konečná cena pro spotřebitele nižší. Čistá biopaliva tedy jsou ze strany státu daňově 

zvýhodněna.   
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V návaznosti na evropskou legislativu minulé vlády České republiky, minulí poslanci a minulí senátoři 

Parlamentu České republiky v průběhu let postupně navrhli a schválili řadu povinností pro 

distributory pohonných hmot ve vztahu k minimálním podílům biosložek v nich obsažených (kdo a 

kolikrát podpořil využívání biopaliv v Česku a o jaké povinnosti se jednalo je uvedeno v následujících 

kapitolách). Mezi tyto povinnosti tak např. patří povinnost distributorů pohonných hmot vykázat za 

kalendářní rok zákonem předepsaný minimální podíl biosložek (biopaliv) na celkovém prodaném 

množství pohonných hmot (zvlášť za celkové množství prodané motorové nafty a zvlášť za celkové 

množství prodaného motorového benzinu). Distributor má tak možnost buď do každého litru 

motorové nafty nechat přimíchat zákonem daný minimální podíl bionafty, resp. do každého litru 

motorového benzinu zákonem daný minimální podíl bioetanolu (nízkoprocentní směsi), nebo svoji 

povinnost za kalendářní rok může splnit distribucí (prodejem) vysokoprocentních směsí anebo čistých 

biopaliv (případně kombinací obou možností). Zatímco prodejem každého litru nízkoprocentní směsi 

stát od spotřebitele této směsi – v ideálním případě – inkasuje plnou výši spotřební daně za litr této 

směsi, prodejem vysokoprocentních směsí stát od spotřebitele inkasuje na každém litru takových 

směsí sníženou částku spotřební daně (vizte výše) a v případě prodeje čistých biopaliv stát od 

spotřebitele takového paliva neinkasuje žádnou spotřební daň z litru tohoto paliva. Čím více se tedy 

budou prodávat vysokoprocentní směsi anebo čistá biopaliva, tím více stát bude přicházet o příjmy 

do státního rozpočtu, neboť spotřebitelé budou státu platit méně na spotřební dani. Zájmem státu 

tedy je, aby distributoři plnili svoje povinnosti ohledně biosložek spíše skrze prodej nízkoprocentních 

směsí, neboť z nich spotřebitel platí státu plnou výši spotřební daně.  

Představte si nyní, že jste významný český soukromý producent biosložek (biopaliv) v České 

republice. Minulé vlády a minulí poslanci a senátoři podpořili poptávku po vašich produktech a po 

produktech vašich bio-konkurentů (avšak na úkor producentů standardních fosilních pohonných 

hmot), neboť distributorům předepsali minimální podíly biosložek, které musí prodat spolu se 

standardními fosilními pohonnými hmotami. Podaří-li se vám konkurenci porazit, máte zajištěn dobrý 

byznys, kterým jednak pomáháte naplňovat povinnosti České republiky dané evropskou (a následně i 

českou) legislativou, a také se jako zaměstnavatel můžete podílet na zaměstnávání českých občanů 

(především v oblasti zemědělství), díky čemuž můžete na daních odvádět státu nemalé finanční 

prostředky. Vaším obchodním zájmem také je, aby se vašich produktů (biosložek či biopaliv) prodalo 

co nejvíce – ideálním obchodním případem by tedy bylo, kdyby veškerá standardní fosilní paliva byla 

zcela nahrazena čistými biopalivy. Obchodní zájem producenta biosložek či biopaliv je tedy přesně 

opačný, než je zájem státu. Pakliže však o biopaliva není mezi spotřebiteli zájem a distributor – se 

skřípěním zubů – pouze plní zákonem předepsanou povinnost prodat za kalendářní rok v celkovém 

objemu prodaných pohonných hmot určité minimální procentem dané množství biopaliv, je vám jako 

výrobci biopaliv v zásadě lhostejné, zda tak distributor činí postupně v průběhu roku skrze prodej 

nízkoprocentních směsí, nebo zda na konci roku distributor prodá chybějící procenta v litrech 

najednou v podobě čistého biopaliva. Součet těchto minimálních prodaných litrů biopaliv (biosložek) 

totiž bude na konci roku stejný.         

A jaký je zájem konečného spotřebitele pohonných hmot? U nízkoprocentních směsí spotřebitel platí 

stejnou spotřební daň, jako kdyby palivo biosložku neobsahovalo. U vysokoprocentních směsí nebo u 

čistých biopaliv však cena za litr takového paliva může být pro spotřebitele až kolem 10 korun nižší 

(vizte výše) oproti litru standardní pohonné hmoty, neboť stát po spotřebiteli nepožaduje, aby mu 
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tuto spotřební daň v ceně paliva zaplatil. Jinými slovy, miliardy, které stát nevybere na spotřební dani 

z prodeje vysokoprocentních směsí a z čistých biopaliv, zůstanou v kapsách konečných spotřebitelů 

těchto paliv – nikoli však v kapsách producentů biosložek (biopaliv). Pakliže tato zvýhodněná paliva 

používají i např. dopravní podniky, soukromí přepravci apod., pak cena jízdenek těchto přepravců 

může být nižší ve srovnání se situací, kdy by cestující museli v ceně jízdenky uhradit i plnou spotřební 

daň za standardní pohonné hmoty.  

Tvrzení, že stát oněmi miliardami, které nevybere v důsledku částečného nebo úplného osvobození 

vysokoprocentních směsí nebo čistých biopaliv od spotřební daně, přímo „podporuje“ producenty 

biopaliv, je zavádějící. Tyto prostředky totiž stát, jak je zjevné z výše uvedeného, v důsledku daruje 

konečným spotřebitelům. Je ale pravda, že tím stát zařídil zvýšení poptávky po produktech výrobců 

biopaliv, tedy zařídil zvýšení tržeb producentů biopaliv. Toto zvýšení tržeb může být zlomkem celkové 

částky darované státem spotřebitelům, může být stejné, může být však i vyšší.   

Poznamenejme, že v listopadu 2012 tehdejší vláda Petra Nečase schválila „strategický“ dokument 

s názvem Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů, v němž se naléhavě 

doporučuje řada dlouhodobých opatření ze strany státu včetně úprav daňového zvýhodnění biopaliv, 

nutných pro dosažení závazného minimálně 10% podílu obnovitelných zdrojů energie (biopaliv a 

elektrické energie) na celkové spotřebě pohonných hmot v dopravě v roce 2020. S podporou biopaliv 

včetně daňového zvýhodnění i po roce 2015 musela tedy počítat i vláda Petra Nečase. Tvrzení 

některých politických představitelů, že do vzniku současné vlády „s prodloužením daňové výhody po 

červenci 2015 nepočítal nikdo“, nemůže být pravdivé. 
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Poslanci a střet zájmů aneb stručné shrnutí závěrů 

Evropská legislativa v minulosti stanovila minimální podíl obnovitelných zdrojů energie (biopaliv a 

elektrické energie) na celkové spotřebě pohonných hmot v dopravě v roce 2020, a to ve výši 10 %. Od 

roku 2007 do počátku roku 2014, kdy se ministrem financí stává Andrej Babiš, vlády České republiky 

nejméně čtyřikrát schválily víceleté programy, akční plány či nařízení a nejméně čtyřikrát předložily 

vládní návrhy zákonů, v nichž zvyšovaly nebo alespoň ponechávaly podporu využívání biopaliv pro 

dopravní účely, a to včetně daňového zvýhodnění. Za uvedenou dobu poslanci Parlamentu České 

republiky svým hlasováním nejméně šestkrát schválili zvýšení nebo alespoň ponechání podpory 

využívání biopaliv pro dopravní účely včetně daňového zvýhodnění, čímž přímo nebo nepřímo 

podpořili poptávku po produktech výrobců biopaliv v České republice (mezi nimi tedy i společností 

ovládaných společností Agrofert). Při tomto hlasování bylo napříč politickým spektrem hlasováno 

celkem 739 krát pro tuto podporu biopaliv, celkem 79 krát proti této podpoře a celkem 126 krát se 

poslanci zdrželi hlasování. Současný návrh zákona ze strany vlády, v níž je ministrem financí Andrej 

Babiš, tuto podporu nejméně ve třech případech biopaliv či biosložek ponechává a nejméně v pěti 

případech snižuje (zvýšením spotřební daně, resp. snížením daňového zvýhodnění). Vládní návrh 

současně stanovuje dodatečnou povinnost ohledně nízkoprocentních směsí biosložek s fosilními 

palivy za účelem zvýšení odvodů spotřební daně do státního rozpočtu. Mimoto vládní návrh zákona 

zavádí opatření pro zamezení obcházení zákonem uložených povinností ohledně biopaliv. Odhaduje 

se, že celkový dopad návrhu zákona na veřejné finance bude kladný (snížené odvody ze spotřební 

daně do státního rozpočtu budou kompenzovány zaměstnaností v zemědělství týkající se produkce 

biopaliv). Podpora ponechává možnost nižších cen biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv 

s fosilními palivy oproti cenám standardních pohonných hmot (až kolem 10 korun na litr – vizte níže) 

pro konečné spotřebitele (např. dopravní podniky, soukromí přepravci, zemědělci, individuální 

spotřebitelé apod.). Poznamenejme, že v listopadu 2012 tehdejší vláda Petra Nečase schválila 

„strategický“ dokument s názvem Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných 

zdrojů, v němž se naléhavě doporučuje řada dlouhodobých opatření ze strany státu včetně úprav 

daňového zvýhodnění biopaliv, nutných pro dosažení evropskou legislativou daných minimálních 

podílů obnovitelných zdrojů energie v dopravě v roce 2020. S podporou biopaliv včetně daňového 

zvýhodnění i po roce 2015 tedy musela počítat i vláda Petra Nečase. 
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Stručná historie podpory biopaliv 

1. V březnu 2007 vláda České republiky předložila poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, 

který později vyšel jako zákon č. 180/2007 Sb. s účinností od 1. 9. 2007. Předmětem zákona 

byla povinnost zajistit, aby v pohonných hmotách pro dopravní účely za kalendářní rok bylo 

od 1. září 2007 obsaženo i minimální uvedeným zákonem předepsané množství biopaliv (tzv. 

nízkoprocentní směsi) s tím, že bylo předepsáno postupné zvyšování tohoto podílu (až na 

hodnotu 3,5 %, resp. 4,5 % u benzinu, resp. nafty od 1. září 2009). Tuto povinnost mohla 

předmětná osoba splnit i uvedením čistého biopaliva (bionafta) nebo vysokoprocentní směsi 

(s podílem 30 a více procent biosložky). Vládní návrh zákona poslanecká sněmovna schválila v 

květnu 2007, Miroslav Kalousek hlasoval proti návrhu, Bohuslav Sobotka se zdržel hlasování, 

Vojtěch Filip hlasoval pro návrh. 

 

2. V únoru 2008 vláda České republiky schválila program podpory dalšího uplatnění biopaliv v 

dopravě. V dokumentu se mj. uvádí: 

 

„Využívání biopaliv jako náhrady fosilních paliv je v ČR i v EU žádoucí, avšak z uvedených 

kalkulací vyplývá, že k žádanému rozšíření v uplatňování čistých biopaliv a vysokoprocentních 

směsí biopaliv nemůže dojít bez dostatečných finančních podpor ze strany státu.“ 

 

„Nejvhodnějším způsobem podpory je plné osvobození, resp. snížení, spotřební daně u čistých 

biopaliv a vratka spotřební daně u vysokoprocentních směsí biopaliv.“ 

 

3. O rok později, v únoru 2009, vláda České republiky předložila poslanecké sněmovně 

(zástupcem navrhovatele byl tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek) návrh zákona, 

kterým se měnil zákon o spotřebních daních a další související zákony a jehož předmětem 

bylo implementovat program podpory biopaliv. V důvodové zprávě k tomuto návrhu zákona 

se mj. uvádí: 

 

„Podle technických výpočtů, které byly provedeny v rámci Programu, je zapotřebí čistá 

biopaliva i biopaliva, která jsou součástí vysokoprocentních směsí biopaliv s fosilními palivy, 

plně daňově zvýhodnit.“ 

 

„Daňové zvýhodnění čistých a vysokoprocentních biopaliv má mimo jiné za cíl zvýšit uplatnění 

těchto paliv na trhu.“ 

 

„Vzhledem k daňovému zvýhodnění metylesterů mastných kyselin budou vytvořeny podmínky 

pro růst poptávky po metylesterech mastných kyselin, které se budou používat k pohonu 

motorů jednak v čisté podobě a jednak jako složka tzv. směsné nafty (...).“ 

 

„V důsledku vyšší poptávky po produktu tohoto odvětví lze očekávat i zvýšení zaměstnanosti.“ 

 

„Dopady na příjmy státního rozpočtu budou negativní.“ 
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Poslanecká sněmovna tento návrh v červnu 2009 schválila (včetně přílepku stran emisních 

povolenek), poslanec (v té době již nikoli ministr) Miroslav Kalousek hlasoval proti návrhu 

(podle vlastních slov kvůli přílepku týkajícího se emisních povolenek), Bohuslav Sobotka 

hlasoval pro návrh stejně jako Vojtěch Filip. Schválením zákona došlo k daňovému 

zvýhodnění snížením spotřební daně u vysokoprocentních směsí v poměru podílu biopaliv a 

osvobozením od spotřební daně u čistých biopaliv. 

 

4. V listopadu 2009 předložila vláda Jana Fischera poslanecké sněmovně návrh zákona, jehož 

předmětem bylo navýšení minimálního podílu biopaliv u benzinu a nafty z tehdejších 4,5 % 

na 6,3 % u benzinu, resp. z tehdejších 3,5 % na 4,5 % u nafty, a to od dubna 2010. V 

odůvodnění návrhu vláda uvedla, že mezi hlavní cíle novely dosáhnutí „indikativního cíle 

podle směrnice 2003/30/ES, ke kterému se Česká republika zavázala“ a dále „podpora 

využívání biopaliv“ a „podpořit sektor zemědělství“. Mimoto se v odůvodnění vládního 

návrhu zákona explicitně uvádí, že „z podnikatelů budou profitovat výrobci primárních 

biopaliv“ a že „novela nepřináší dopady na státní rozpočet a výnos spotřební daně“. 

Poslanecká sněmovna upravený vládní návrh schválila v květnu 2010 (místo vládou 

navrženého zvýšení podílů 4,5 %, resp. 6,3 % poslanci schválili navýšení podílů „jen“ na 4,1 %, 

resp. 6,0 %). Jak poslanec Miroslav Kalousek, tak poslanec Bohuslav Sobotka, tak i poslanec 

Vojtěch Filip hlasovali pro návrh. 

 

5. V srpnu 2011 vláda České republiky předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, ve 

kterém se mj. dodavatelům pohonných hmot ukládá povinnost postupně snižovat emise 

skleníkových plynů, přičemž této povinnosti lze dosahovat i podílem biopaliv v pohonných 

hmotách nebo čistými biopalivy. V důvodové zprávě k vládnímu návrhu se mj. upozorňuje na 

„riziko neplnění legislativních požadavků transpozice Směrnice č. 2008/50 ES“ a varuje se 

před neplněním mj. udělením „vysokých sankcí“. V únoru 2012 poslanecká sněmovna tento 

vládní návrh schválila (s pozměňovacími návrhy netýkajícími se však problematiky biopaliv). 

Miroslav Kalousek stejně jako Vojtěch Filip hlasovali pro návrh, Bohuslav Sobotka se zdržel 

hlasování. Miroslav Kalousek (v té době je opět ministrem financí) bezprostředně po 

schválení vládního návrhu před poslanci prohlásil: 

 

„Samozřejmě vláda je jistě spokojena, že prošel tento zákon (...).“ 

 

„Aby bylo úplně zřejmé, hlasoval jsem ve finále pro tento vládní návrh, protože to je dobrý 

zákon, navíc je to nezbytná transpozice, je to takzvaný EU zákon. Ve svém důsledku jeho 

výhody převáží nad některými ústupky, které Sněmovna udělala při hlasování, takže je to krok 

vpřed, ne že ne. Já kritizoval ty ústupky, nikoliv to, že Sněmovna schválila zákon.“ 

 

Senát však poslanci schválený zákon vrátil s pozměňovacími návrhy (ty se však netýkaly 

biopaliv) a poslanci v květnu 2012 zákon přijali s účinností od 1. září 2012. Při tomto 

opětovném hlasování Miroslav Kalousek nehlasoval, neboť byl omluven z účasti na schůzi 

sněmovny, Bohuslav Sobotka hlasoval pro návrh, Vojtěch Filip se zdržel hlasování. 

 

6. V září 2012 vláda České republiky schválila akční plán pro biomasu v České republice na 

období 2012 až 2020, ve které se mj. stanovuje optimální mix plodin pro zajištění suroviny na 
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výrobu biopaliv a uvádí se scénář pro případ, že „ve střednědobém horizontu stát výrazně 

podpoří využití lihu na trhu kapalných biopaliv“. 

 

7. V říjnu 2012 vláda České republiky vydala nařízení o kritériích udržitelnosti biopaliv s 

účinností od listopadu 2012, ve kterém mj. stanovuje minimální úsporu emisí skleníkových 

plynů při používání biopaliv. 

 

8. V listopadu 2012 vláda České republiky schválila aktualizaci Národního akčního plánu České 

republiky pro energii z obnovitelných zdrojů. V preambuli tohoto vládou schváleného 

dokumentu se mj. uvádí: 

 

„Zpracovaný Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných (dále jen Národní 

akční plán) zdrojů navrhuje (předpokládá) v roce 2020 dosažení 14 % podílu energie z 

obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie a 10,8 % podílu energie z 

obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě v dopravě.“ 

 

V závěru tohoto dokumentu se pak uvádí řada „vhodných“ budoucích opatření ze strany 

státu pro dosažení povinného minimálně 10% podílu obnovitelných zdrojů v dopravě v roce 

2020. Mezi ně patří: vypracovat reálnou koncepci uplatňování biopaliv v České republice jako 

alternativních motorových paliv z obnovitelných zdrojů v dopravě až do roku 2020, 

přehodnotit další možnosti využití biopaliv pro pohon, a to zejména širší využití jak čistých 

biopaliv, tak i vysokoprocentních biopalivových směsí především v oblasti zemědělství, 

stavebnictví, těžařství či u dopravních podniků, vytvořit ze strany státu podmínky pro 

uplatňování biopaliv srovnatelné s podmínkami pro stlačený zemní plyn pro dopravní účely, 

vytvořit ze strany státu podmínky pro rychlejší obměnu stávajícího vozového parku v České 

republice (zejména z hlediska podpory výroby a dovozu nových vozidel na alternativní paliva 

vyráběná z biomasy), vypracovat potřebnou legislativu jako oporu pro realizaci navrhovaných 

opatření – nový zákon o ochraně ovzduší, novela zákona o spotřebních daních, legislativní 

ošetření podpory perspektivní produkce a použití biopaliv 2. a 3. generace.         

 

9. Na konci roku 2013 za doby úřednické vlády Jiřího Rusnoka Česká republika na jednání Rady 

Evropské komise pro energetiku podpořila kompromisní návrh obsahující mj. i omezení 

využívání biopaliv vyrobených z potravinářské biomasy a řešil i problematiku podpory tzv. 

pokročilých biopaliv. Tento kompromisní návrh však nebyl celkově přijat. 

 

10. V srpnu 2014 vláda České republiky (ministrem financí je Andrej Babiš) schválila Víceletý 

program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období let 2015 – 

2020. Program ponechává povinnost postupně snižovat emise skleníkových plynů z 

pohonných hmot a povinnost splnění 10 % energetického obsahu biopaliv a obnovitelné 

elektřiny na celkové spotřebě energie v dopravě do konce roku 2020 v souladu s evropskou 

legislativou. V textu programu se u čistých biopaliv a u vysokoprocentních směsí biopaliv s 

fosilními palivy buď ponechává současná daňová podpora, nebo se navrhuje tuto daňovou 

podporu snížit. V textu programu se také vyslovuje nezbytnost zcela osvobodit od spotřební 

daně moderní biopaliva (biopaliva 2. a 3. generace). V závěru textu programu se uvádí: 
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„Tyto navržené, resp. schválené a notifikované podpory budou každoročně přezkoumány, zda 

nevykazují překompenzaci.“ 

 

11. V únoru 2015 vláda České republiky (s ministrem financí Andrejem Babišem) předložila 

poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon o spotřební dani a další zákony s 

cílem implementovat vládou schválený víceletý program. Předmětem vládního návrhu je 

ponechat minimální podíly biopaliv v nízkoprocentních směsích (motorový benzin, resp. 

motorová nafta), snížit daňové zvýhodnění čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí 

biopaliv s fosilními palivy, zpřísnit povinnosti dodavatelů pohonných hmot ve vztahu k 

používání biopaliv v pohonných hmotách a zavést sledování plnění jejich povinností v 

průběhu kalendářního roku. Konkrétněji, vládní návrh zákona snižuje daňové zvýhodnění 

pohonných hmot SMN B30 zvýšením jejich spotřební daně ze současné hodnoty 7,665 Kč/litr 

na 8,415 Kč/litr (SMN B30 je zde směsná motorová nafta s metylestery řepkového oleje, kde 

podíl metylesteru ve směsi činí nejméně 30 % objemu), snižuje daňové zvýhodnění 

pohonných hmot B100 zvýšením faktického odvodu daně ze současných 0 Kč/litr na 1,8 

Kč/litr  (B100 jsou čisté metylestery mastných kyselin), zrušuje daňové zvýhodnění etylesterů 

mastných kyselin, snižuje daňové zvýhodnění rostlinných olejů určených k pohonu motorů 

zvýšením faktického odvodu daně ze současných 0 Kč/litr na 1,18 Kč/litr, ponechává stávající 

úplné osvobození od spotřební daně u bioplynu (v kapalném nebo v plynném stavu) 

určeného k pohonu motorů, ponechává stávající možnost úplného osvobození od spotřební 

daně u biopaliv druhé generace, ponechává stávající možnost úplného osvobození od 

spotřební daně u pohonných hmot E 95 a snižuje daňové zvýhodnění u pohonných hmot E 85 

ze současných 12,84 Kč/litr biolihu obsaženého v E85 na 11,31 Kč/litr biolihu obsaženého v 

E85. Mimoto vládní návrh stanovuje povinnost složit na zvláštní účet celního úřadu jistotu 

odpovídající množství nedodaného biopaliva, což má podle důvodové zprávy významným 

způsobem přispět ke snížení výše případného nedoplatku na pokutách za neuvedení 

minimálního množství biopaliva do volného daňového oběhu uložených dodavatelům 

pohonných hmot, kteří zákonem stanovenou povinnost nesplnili. V důvodové zprávě 

předloženého vládního návrhu se k celkovému dopadu navržených úprav na veřejné rozpočty 

uvádí doslova ([18], str. 17): 

 

„Náklady navrhované úpravy jsou spojeny s nižším inkasem ze spotřební daně. Celkový 

kumulovaný negativní dopad (2015 – 2020) této varianty do veřejných rozpočtů z titulu 

nevybrané spotřební daně by měl být podle Programu a navazujících výpočtů cca 9 mld. Kč. Z 

toho cca 8,2 mld. Kč by mělo činit nižší inkaso státního rozpočtu a 820 mil. Kč nižší inkaso 

Státního fondu dopravní infrastruktury.“ 

 

„Program na druhou stranu implikuje výrazně pozitivní vliv na zaměstnanost a následné 

odvody do veřejných rozpočtů. Tato varianta má vést k vytvoření cca 14 tis. nových 

pracovních míst a během Programu do rozpočtů přinést 14,6 až 16,2 mld. Kč.“ 

 

„Celkový kumulovaný vliv na veřejné rozpočty by tedy v letech 2015 – 2020 měl být podle 

Programu pozitivní ve výši 5,6 až 7,2 mld. Kč.“ 
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Vládní návrh zákona dále ponechává stávající povinnost dodavatelů pohonných hmot za 

kalendářní rok zajistit minimální množství biopaliva ve výši 4,1 % objemových z celkového 

množství motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů a ve výši 6,0 % 

objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do motorové nafty. Nově 

však dodavatel pohonných hmot může právě uvedenou povinnost pouze do 1,2 % 

objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do motorových 

benzinů nebo pouze do 1,8 % objemových z celkového množství motorové nafty 

přimíchaných do motorové nafty splnit i uvedením čistého biopaliva nebo vysokoprocentní 

směsi biopaliva s fosilními palivy do volného daňového oběhu na území České republiky pro 

dopravní účely. Poznamenejme, že v dosud platné úpravě toto omezení (do 1,2 %, resp. do 

1,8 %) není, a tedy v současné době může dodavatel pohonných hmot splnit svoji povinnost 

stran minimálních podílů biopaliv v motorovém benzinu, resp. v motorové naftě i uvedením 

čistého biopaliva nebo vysokoprocentní směsi biopaliva s fosilními palivy do oběhu, a to 

právě v rozsahu daném minimálními podíly biopaliv (4,1 %, resp. 6,0 % objemových). K 

navrženému omezení uvádět do oběhu čistá biopaliva a vysokoprocentní směsi biopaliv s 

fosilními palivy se v důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona uvádí ([18], str. 25 a 26):  

 

„Na základě poznatků z praxe bylo identifikováno, že nadměrné využívání těchto paliv vede k 

deformaci trhu s pohonnými hmotami, kdy podstatná část běžných pohonných hmot, které by 

měly obsahovat určitou menší část biosložky, tuto biosložku neobsahuje.“ 

 

„Vzhledem k tomu, že ,biopaliva‘ určená k použití, nabízená k prodeji nebo používaná pro 

pohon motorů jsou osvobozena od spotřební daně, zatímco běžné pohonné hmoty obsahující 

určité množství biosložky spotřební dani podléhají, přichází výše popsaným postupem stát o 

spotřební daň, kterou by dodavatel pohonných hmot musel zaplatit v případě, že by povinnost 

dle odstavce 1 plnil prostřednictvím běžných paliv obsahujících biosložku v objemu dle norem 

ČSN-EN.“ 

 

„Navržené řešení umožní budoucí navýšení povinného podílu biopaliv v § 19 odst. 1 a zároveň 

omezí propad příjmu státního rozpočtu z nevybraných daní, které jsou uvaleny na pohonné 

hmoty.“ 

 

Vládní návrh zákona obsahuje i další zpřísnění ve vztahu k možným podvodům s biopalivy. 

V návrhu se rovněž očekává vzrůst poptávky po biolihu a čisté bionafty FAME výrobců těchto 

produktů (mezi nimi jsou uvedeny i společnosti patřící do holdingu AGROFERT: Ethanol 

Energy a.s., Primagra, a.s., PREOL, a.s.), současně se však upozorňuje, že stejné podmínky 

budou platit i pro bioetanol a bionaftu pocházející z Evropské unie. V návrhu se rovněž uvádí, 

že v České republice vyrábí směsné pohonné hmoty přibližně 13 výrobců pohonné hmoty 

B30 a 2 výrobci pohonné hmoty E85, přičemž je možné očekávat nárůst produkce těchto 

subjektů s potenciálními pozitivními dopady do zaměstnanosti. 

 

Pod tímto vládním návrhem zákona je podepsán Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš. 

 

12. V dubnu 2015 se strhává všeobecná hysterie o střetu zájmů Andreje Babiše ve vztahu k 

produkci biopaliv a o jeho nepřijatelném profitu z produkce biopaliv.                      
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Historie podpory biopaliv podrobněji 

Na novodobém počátku byla směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. 5. 2003, 

o podpoře využívání biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv pro dopravu. Tato směrnice mj. 

stanovila rozpis indikativního podílu biopaliv z celkového množství prodaných motorových paliv: pro 

rok 2005 ve výši 2 % energetického obsahu, pro rok 2006 ve výši 2,75 % energetického obsahu, pro 

rok 2007 ve výši 3,5 % energetického obsahu, pro rok 2008 ve výši 4,25 % energetického obsahu, pro 

rok 2009 ve výši 5 % energetického obsahu a pro rok 2010 ve výši 5,75 % energetického obsahu ([1], 

str. 5). 

Zákonem č. 180/2007 Sb. s účinností od 1. 9. 2007, byla pro osoby uvádějící motorové benziny nebo 

motorovou naftu do volného daňového oběhu na území České republiky pro dopravní účely 

zavedena povinnost zajistit, aby v pohonných hmotách, které tato osoba uvádí do volného daňového 

oběhu na území České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok, bylo obsaženo i minimální 

množství biopaliv, a to   

a) od 1. 9. 2007 ve výši 2 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do 

motorové nafty, 

b) od 1. 1. 2008 ve výši 2 % objemových z celkového množství motorových benzinů 

přimíchaných do motorových benzinů, 

c) od 1. 1. 2009 ve výši 3,5 % objemových z celkového množství motorových benzinů 

přimíchaných do motorových benzinů, 

d) od 1. 1. 2009 ve výši 4,5 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných 

do motorové nafty. 

 

Tuto uloženou povinnost přitom podle téhož zákona č. 180/2007 mohla předmětná osoba splnit i 

uvedením čistého biopaliva (bionafta) nebo (vysokoprocentního) směsného paliva (ve formě tzv. 

směsné motorové nafty s obsahem „vyšším než 31 % objemových bionafty“, ve formě tzv. bioetanolu 

E85 s „minimálně 70 % objemovými bioetanolu s motorovým benzinem“, ve formě tzv. bioetanolu 

E95) do volného daňového oběhu na území České republiky pro dopravní účely, a to v rozsahu podle 

výše uvedených podílů ([4], str. 2360). Předmětné osobě byla uložena povinnost každoročně k 31. 

lednu podat příslušnému celnímu úřadu hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství 

biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok. Pokud 

předmětná osoba nesplnila svoji povinnost uvést do volného daňového oběhu na území České 

republiky minimální množství biopaliv pro dopravní účely, byla jí tímto zákonem č. 180/2007 uložena 

povinnost zaplatit poplatek z objemu biopaliv, které měla uvést do volného daňového oběhu na 

území České republiky pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok, přičemž tento poplatek měl být 

příjmem státního rozpočtu [4]. Pod návrhem vládního zákona, který byl poslancům předložen dne 1. 

3. 2007, je podepsán tehdejší předseda vlády Mirek Topolánek a tehdejší ministr životního prostředí 

Martin Bursík, členem vlády byl tehdy Miroslav Kalousek coby ministr financí [2]. Návrh vládního 

zákona byl v poslanecké sněmovně schválen dne 2. 5. 2007, přičemž Miroslav Kalousek hlasoval proti 

návrhu, Bohuslav Sobotka se zdržel hlasování a Vojtěch Filip hlasoval pro návrh [3]. Poznamenejme, 

že v důvodové zprávě k návrhu tohoto vládního zákona se mj. explicitně uvádí, že bez uplatnění 

čistých biopaliv a vysokoprocentních biopalivových směsí v dopravě nebude Česká republika moci 

dosáhnout v termínu do 31. 12. 2010 doporučeného podílu náhrady 5,75 % energetického podílu 

veškerého benzinu a veškeré motorové nafty v dopravě biopalivy tak, jak stanovuje směrnice 
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2003/30/ES. Z toho důvodu nebyl doporučovaný podíl 5,75 % do předmětného zákona zapracován 

s tím, že uplatnění čistých biopaliv a vysokoprocentních biopalivových směsí je podmíněno cenovou 

dostupností motorových vozidel na tato paliva. V důvodové zprávě se dále uvádí ([3], str. 8): 

 

„V případě žádoucí změny podmínek tuzemského trhu v tomto směru bude v rámci novelizace 

ustanovení odst. 1 § 3a upraven i další možný nárůst podílu biopaliv uplatňovaných v dopravě ČR pro 

další období po roce 2009.“      

 

Dne 25. 2. 2008 vláda České republiky usnesením č. 164/2008 schválila dokument s názvem Víceletý 

program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, který následně schválila Evropská komise dne 

23. 12. 2008 s platností od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2015. V dokumentu se mj. uvádí ([5], str. 16): 

 

„Využívání biopaliv jako náhrady fosilních paliv je v ČR i v EU žádoucí, avšak z uvedených kalkulací 

vyplývá, že k žádanému rozšíření v uplatňování čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv 

nemůže dojít bez dostatečných finančních podpor ze strany státu. V návaznosti na znění Směrnice 

2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o 

zdanění energetických produktů a elektřiny, musí být podpora založena na snížení daňové zátěže. 

Principem je daňové zvýhodnění vždy pouze biosložky tzn., že u směsných paliv zůstává fosilní část 

zdaněna plnou sazbou spotřební daně. Nejvhodnějším způsobem podpory je plné osvobození, resp. 

snížení, spotřební daně u čistých biopaliv a vratka spotřební daně u vysokoprocentních směsí 

biopaliv.“  

 

Ve vládě České republiky byl tehdy ministrem financí Miroslav Kalousek. Dne 17. 2. 2009 vláda České 

republiky předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se měnil zákon č. 353/2003 Sb., o 

spotřebních daních a další související zákony. Zástupcem navrhovatele byl ministr financí Miroslav 

Kalousek. V důvodové zprávě k tomuto návrhu se uvádí, že novelou je do zákona č. 353/2003 Sb., o 

spotřebních daních, implementován uvedený Víceletý program dalšího uplatnění biopaliv v dopravě. 

Mimoto se v této důvodové zprávě uvádí explicitně ([6], str. 13, 16 a 19): 

 

„Vzhledem k tomu, že v konečném důsledku je podle cíle EK zapotřebí nahradit až 10 % pohonných 

hmot biopalivy do roku 2020, není možné tohoto podílu dosáhnout pouze povinným uváděním 

nízkoprocentních směsí biopaliv na trh, ale je nutné vytvořit takové prostředí, aby mohla být na trh 

uváděna i biopaliva vysokoprocentní nebo čistá a byla přitom nákladově a cenově konkurenceschopná 

tradičním fosilním palivům.“    

 

„Podle technických výpočtů, které byly provedeny v rámci Programu, je zapotřebí čistá biopaliva i 

biopaliva, která jsou součástí vysokoprocentních směsí biopaliv s fosilními palivy, plně daňově 

zvýhodnit.“  

 

„Daňové zvýhodnění čistých a vysokoprocentních biopaliv má mimo jiné za cíl zvýšit uplatnění 

těchto paliv na trhu.“  

 

„Vzhledem k daňovému zvýhodnění metylesterů mastných kyselin budou vytvořeny podmínky pro 

růst poptávky po metylesterech mastných kyselin, které se budou používat k pohonu motorů 

jednak v čisté podobě a jednak jako složka tzv. směsné nafty (...).“ 
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„V důsledku vyšší poptávky po produktu tohoto odvětví lze očekávat i zvýšení zaměstnanosti.“ 

 

„Dopady na příjmy státního rozpočtu budou negativní.“ 

 

Dne 17. 6. 2009 poslanecká sněmovna uvedený vládní návrh zákona s pozměňovacími návrhy (včetně 

přílepku stran emisních povolenek) schválila [7]. Poslanec (v té době již nikoli ministr) Miroslav 

Kalousek hlasoval proti návrhu, a to kvůli přílepku stran emisních povolenek, Bohuslav Sobotka 

hlasoval pro návrh stejně jako Vojtěch Filip [7]. Senát schválil doprovodné usnesení dne 22. 7. 2009. 

Prezident zákon podepsal dne 11. 8. 2009. Zákon byl vyhlášen dne 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů pod 

číslem 292/2009 Sb. s účinností od 1. 10. 2009 [7]. Schválením zákona došlo k daňovému 

zvýhodnění snížením spotřební daně u vysokoprocentních směsí v poměru podílu biopaliv a 

osvobozením od spotřební daně u čistých biopaliv. Schválená podpora se týkala metylesterů 

mastných kyselin (angl.  FAME nebo také B100), etylesterů mastných kyselin (angl. FAEE), bioetanolu 

využívaného ve vysokoprocentních směsných palivech E85 a E95, směsné motorové nafty SMN B30 

s biosložkou ve formě metylesterů mastných kyselin řepkového oleje (tzv. MEŘO), rostlinného oleje 

(zejména řepkového) a bioplynu. Poznamenejme k tomu na tomto místě, že tato podpora je doposud 

využívána pouze u motorových paliv FAME, SMN B30 a E85. Ostatní biopaliva se zatím na trhu 

neuplatňují [1]. 

   

Ještě před schválením uvedeného zákona 292/2009 Sb. dne 17. 6. 2009 byla v Bruselu dne 23. 4. 

2009 přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie 

z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (směrnice 

RED). Podle této směrnice každý členský stát zajistí, aby podíl energie z obnovitelných zdrojů ve 

všech druzích dopravy v roce 2020 činil alespoň 10 % konečné spotřeby energie v dopravě [1]. Téhož 

dne byla přijata i směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES, kterou se mění směrnice 

98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu 

pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o 

specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS 

(směrnice FQD). Směrnice FQD zavádí povinnosti dodavatelům pohonných hmot snižovat emise 

skleníkových plynů, které jsou vyprodukovány v celém životním cyklu z jimi dodaných hmot o 6 % do 

roku 2020 ve srovnání se základní normou pro fosilní pohonné hmoty [1].      

 

Dne 18. 11. 2009 předložila vláda poslanecké sněmovně návrh zákona (novelu), kterým se měnil 

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. Novela navázala na 

zákon č. 180/2007 Sb., ve kterém byla pro osoby uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu 

na území České republiky zavedena povinnost přimíchávat stanovené množství biopaliv do 

uvedených pohonných hmot (vizte výše). Předmětem vládní novely uvedeného zákona č. 86/2002 Sb. 

bylo navýšení minimálního podílu biopaliv u motorové nafty z tehdejších 4,5 % na 6,3 % 

objemových a u motorového benzinu z tehdejších 3,5 % na 4,5 % objemových, a to od 1. 4. 2010 

[8]. Navržená zákonná úprava měla být příspěvkem pro naplnění výše citovaného Víceletého 

programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, který vláda přijala usnesením č. 164 ze dne 

25. února 2008. V odůvodnění novely vláda mj. uvádí tyto hlavní cíle novely zákona ([8], str. 4 a 5):    
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„Dosáhnout indikativního cíle podle směrnice 2003/30/ES, ke kterému se Česká republika zavázala, 

tj. zajistit, aby bylo v roce 2010 uvedeno na trh minimální množství biopaliv ve výši 5,75 % e.o. 

z celkového množství pohonných hmot pro dopravní účely.“  

 

„Podpora využívání biopaliv, které jsou obnovitelným zdrojem energie. Zároveň užitím biopaliv 

v dopravě se snižuje závislost na ropě, a následně se zvyšuje bezpečnost ekonomiky v zásobování 

energiemi.“ 

 

„Podpořit sektor zemědělství.“ 

 

K dopadům na jednotlivé skupiny dotčených osob a institucí vláda ve svém návrhu novely mj. uvádí, 

že „z podnikatelů budou profitovat výrobci primárních biopaliv“. K tomu se v návrhu uvádí doslova 

([8], str. 11): 

 

„Výroba bioethanolu v ČR má celkovou kapacitu cca 240 000 tun. Tím je s vysokou rezervou kryta jeho 

předpokládaná spotřeba po navýšení podle novely. Na výrobu bioethanolu nejsou poskytovány 

dotace. Stávající částečný dovoz ze zámoří na území ČR se zdá být kontraproduktivní z hlediska plnění 

kritérií udržitelnosti, která mají být uplatněna v blízké budoucnosti. Surovin pro výrobu bioethanolu je 

v ČR dostatek až přebytek. Nárůst výroby bioethanolu v důsledku implementace posuzované novely 

činí cca 37 000 t/rok oproti skutečnosti roku 2008.“    

 

„Výroba FAME v ČR má celkovou reálnou výrobní kapacitu cca 380 000 tun. Tím je s vysokou rezervou 

kryta jeho předpokládaná spotřeba po navýšení kvóty podle novely. Na výrobu FAME nejsou 

poskytovány dotace. Stávající částečný dovoz na území ČR se zdá být kontraproduktivní z hlediska 

plnění kritérií udržitelnosti. Surovin pro výrobu FAME je v ČR dostatek až přebytek. Pěstování řepky 

olejné jako výchozí suroviny je pro tuzemské zemědělce ekonomicky velmi příznivé. Nárůst výroby 

FAME v důsledku implementace posuzované novely činí cca 164 225 t/rok oproti skutečnosti roku 

2008.“ 

 

V závěrečném shrnutí vládního návrhu předmětné novely se pak explicitně uvádějí tato slova ([8], str. 

13 a 14): 

 

„Novela nepřináší dopady na státní rozpočet a výnos spotřební daně.“  

 

„Negativní dopady nové právní úpravy postihnou zejména tuzemský petrolejářský průmysl, 

provozovatele rafinerií a jejich distributory. Lze očekávat snížení hospodářského výsledku rafinerií 

ropných produktů.“ 

 

„Menší negativní dopady (cenové) mohou vzniknout u podnikatelů v dopravě a občanů jako 

soukromých osob. Tyto dopady nebudou citelné.“ 

 

„Příznivé dopady zaznamenají výrobci primárních biopaliv. Dále pak podnikatelé v zemědělství 

získají významné přínosy v souvislosti se zvýšením odbytu plodin a rostlin pro výrobu biopaliv. 

Tuzemští výrobci biopaliv využijí zvýšené kvóty obsahu biokomponent v motorových benzinech a naftě 

k realizaci a návratnosti svých investic.“ 
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Pod návrhem novely, který byl vypracován dne 16. 11. 2009, je podepsán tehdejší předseda vlády Jan 

Fischer a tehdejší ministr životního prostředí Ladislav Miko.  

 

Dne 17. 3. 2010 poslanecká sněmovna vládní návrh zákona schválila s pozměňujícími návrhy, které 

spočívaly v odložení účinnosti zákona o dva měsíce (tedy od 1. června 2010) a dále byly oproti 

původnímu vládnímu návrhu sníženy kvóty pro objemové podíly biopaliv v motorových benzinech na 

hodnotu 4,1 % objemových a v motorové naftě na hodnotu 6,0 % objemových, což – jak sdělil 

poslanecké sněmovně tehdejší ministr životního prostředí – bylo „výsledkem nějakého jednání, 

kompromisem mezi výrobci řepkového oleje, výrobci biolihu, zástupci rafinérií a předmětných 

ministerstev“ [9]. Ve schváleném zákoně se také stanovuje maximální podíl biopaliva v benzinech, 

resp. v motorové naftě uplatněný formou nízkoprocentního přídavku o hodnotě 5 %, resp. 7 % 

objemových. Poslanci schválený zákon však prezident republiky nepodepsal a vrátil jej zpět 

poslanecké sněmovně. Hlasování o prezidentem vráceném zákoně proběhlo dne 27. 5. 2010, 

poslanecká sněmovna však setrvala na dříve schváleném zákoně [9]. Jak Miroslav Kalousek, tak 

Bohuslav Sobotka, tak i Vojtěch Filip hlasovali pro návrh. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod 

číslem 172/2010 Sb. [9]. 

 

Dne 12. 8. 2011 vláda České republiky předložila poslanecké sněmovně návrh zákona o ochraně 

ovzduší, který mj. zapracovává některé směrnice Evropského parlamentu a Rady (např. směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o 

specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení 

emisí skleníkových plynů, a směrnici Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného 

plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS) [10]. Návrh vládního zákona dále 

upravoval práva a povinnosti dodavatelů pohonných hmot. V zákoně se opět explicitně uvádí 

povinnost předmětných osob zajistit, aby v pohonných hmotách, které tato osoba uvádí do volného 

daňového oběhu na území České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok nebo které byly 

uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a jsou dodávány na 

území České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok, bylo obsaženo i minimální množství 

biopaliva ve výši 4,1 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do 

motorových benzinů a ve výši 6,0 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných 

do motorové nafty [10]. Návrh zákona opět umožňuje splnit tuto povinnost i uvedením čistého 

biopaliva nebo směsného paliva podle jiného právního předpisu [10]. Návrh zákona dále 

dodavatelům pohonných hmot ukládá povinnost postupně snižovat emise skleníkových plynů na 

jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě v úplném životním cyklu pohonné hmoty tak, aby ve 

srovnání se základní hodnotou produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty 

dodavatel dosáhl snížení emisí skleníkových plynů o 2 % do 31. 12. 2014, o 4 % do 31. 12. 2017 a o 6 

% do 31. 12. 2020 [10]. Této povinnosti lze přitom dosahovat i podílem biopaliv v pohonných 

hmotách nebo čistými biopalivy. Pod vládním návrhem zákona (ve vládě je v té době ministrem 

financí opět Miroslav Kalousek) je podepsán tehdejší předseda vlády Petr Nečas a tehdejší ministr 

životního prostředí Tomáš Chalupa. V důvodové zprávě k vládnímu návrhu se mj. uvádí ([10], str. 94): 

 

„Riziko neplnění legislativních požadavků transpozice Směrnice č. 2008/50 ES, ze dne 11. 6. 2008, o 

kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, ve stanovených termínech je spojeno se 

sankcemi, které může Evropská komise uplatnit vůči těm členským státům, které tyto požadavky 
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neplní, případně nepřijímají vhodná opatření k řešení vzniklé situace. Naléhavost této situace je dána 

již prošlým transpozičním termínem 11. 6. 2010.“   

 

„Kromě negativních dopadů na lidské zdraví může vést neplnění limitních hodnot předepsaných 

evropskou legislativou také k významným finančním postihům pro ty členské státy, které je neplní. V 

současné době ČR neplní dlouhodobě imisní limity pro suspendované částice PM10 a proto s ní 

Evropská komise zahájila již v roce 2008 řízení o porušování legislativy. To může vést k udělení 

vysokých sankcí již v relativně raných fázích tohoto řízení vzhledem k zpřísnění podmínek Smlouvy o 

fungování EU.“    

 

Dne 10. 2. 2012 poslanecká sněmovna tento vládní návrh (s pozměňovacími návrhy netýkajícími se 

však problematiky biopaliv) schválila. Miroslav Kalousek i Vojtěch Filip hlasovali pro návrh, Bohuslav 

Sobotka se zdržel hlasování [10]. Bezprostředně po hlasování tehdejší ministr financí Miroslav 

Kalousek předstoupil před poslance a pronesl tato slova [10]: 

 

„Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi jednu poznámku. Samozřejmě vláda 

je jistě spokojena, že prošel tento zákon, nicméně já bych svoji poznámku chtěl věnovat 

pozměňovacímu návrhu, který Sněmovna přijala, pana poslance Bureše, který se tak či onak týká 

ochrany životního prostředí a tak či onak se také týká státního fiskálu v době krize.  

 

Mně to hodně připomíná hlasování o loteriích, přiznám se. Prostě jsou okamžiky, kdy vláda může 

navrhnout cokoliv, ale jistá lobby napříč politickým spektrem si stejně prosadí svoje. Často na 

přednáškách o veřejných rozpočtech říkám svým studentům, že veřejné rozpočty jsou věčnou bitvou 

mezi dobře organizovanou menšinou, která si chce na úkor ostatních ze společného koláče ukrojit, a 

onou většinou, která je však neorganizovaná a která je nazývána daňovými poplatníky.  

 

Nechť si každý z nás dnes večer před usnutím při obvyklém zpytování svědomí řekne, zda zastupoval 

neorganizovanou většinu, nebo dobře organizovanou menšinu.  

 

Děkuji za pozornost.“  

 

Na repliku ze strany Bohuslava Sobotky ministr financí Miroslav Kalousek před poslanci řekl [10]: 

 

„Aby bylo úplně zřejmé, hlasoval jsem ve finále pro tento vládní návrh, protože to je dobrý zákon, 

navíc je to nezbytná transpozice, je to takzvaný EU zákon. Ve svém důsledku jeho výhody převáží 

nad některými ústupky, které Sněmovna udělala při hlasování, takže je to krok vpřed, ne že ne. Já 

kritizoval ty ústupky, nikoliv to, že Sněmovna schválila zákon. A proto jsem si to dovolil přirovnat k 

loteriím, kde pokud si dobře pamatuji, pane poslanče Sobotko, tenkrát jste to s většinami a 

menšinami měl trochu jinak. Děkuji.“  

 

Senát návrh vrátil poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy (ty se však netýkaly biopaliv) a 

poslanci dne 2. 5. 2012 zákon schválili s účinností od 1. 9. 2012. Miroslav Kalousek při tomto 

opětovném hlasování nehlasoval, neboť byl omluven z účasti na schůzi poslanecké sněmovny, 

Bohuslav Sobotka hlasoval pro návrh, Vojtěch Filip se zdržel hlasování [10]. Zákon byl vyhlášen ve 

Sbírce zákonů pod číslem 201/2012 Sb.  
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Dne 12. 9. 2012 vláda České republiky schválila Akční plán pro biomasu v České republice na období 

2012 – 2020. Cílem materiálu bylo vymezit opatření a principy, vedoucí k efektivnímu a účelnému 

využití energetického potenciálu biomasy ve vztahu k naplnění závazků České republiky pro výrobu 

energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020. Součástí materiálu je i kapitola s názvem Potenciál 

cíleně pěstované biomasy pro výrobu biopaliv v dopravě, ve které se mj. stanovuje „optimální mix 

plodin pro zajištění suroviny na výrobu biopaliv“ [19]. V textu akčního plánu se v této souvislosti uvádí 

scénář pro případ, že „ve střednědobém horizontu stát výrazně podpoří využití lihu na trhu kapalných 

biopaliv“ ([19], str. 9 a 10). Ve vládě je v té době ministrem financí Miroslav Kalousek.  

 

Dne 3. 10. 2012 vláda České republiky vydala nařízení o kritériích udržitelnosti biopaliv (předpis č. 

351/2012 Sb.) s účinností od 1. 11. 2012, kterým zapracovává příslušné předpisy Evropské unie (mj. 

směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o 

specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení 

emisí skleníkových plynů, a směrnici Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného 

plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS) a stanovuje kritéria udržitelnosti 

biopaliv, požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance a další věci. V nařízení se mj. 

stanovuje minimální úspora emisí skleníkových plynů při používání biopaliv splňujících kritéria 

udržitelnosti oproti emisím skleníkových plynů vznikajících v celém životním cyklu referenční fosilní 

pohonné hmoty (ve výši 35 % do 31. 12. 2016, ve výši 50 % od 1. 1. 2017, ve výši 60 % od 1. 1. 2018 

v případě biopaliv vyrobených ve stacionárním zdroji, uvedeném do provozu 1. ledna 2017 nebo 

později) [11]. Již tato povinnost předpokládá používání a rozvoj biopaliv v budoucnosti. Ve vládě 

Petra Nečase je v té době ministrem financí Miroslav Kalousek. Starší obdobné nařízení vlády č. 

446/2011 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv, se novým nařízením zrušilo [11].  

 

Dne 8. 11. 2012 byla usnesením vlády České republiky č. 804 schválena aktualizace Národního 

akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů [13]. V preambuli tohoto plánu ze 

srpna 2012 se uvádí doslova ([14], str. 2):  

 

„Forma a struktura předloženého národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je závazně daná 

Rozhodnutím Komise 2009/548/ES ze dne 30. června 2009, kterým se stanoví vzor pro národní akční 

plány pro energii z obnovitelných zdrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES. 

Závaznost dané formy dokumentu je provedena z důvodu vzájemné porovnatelnosti akčních plánů a 

navržených hodnot mezi jednotlivými členskými státy. 

 

Ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře 

využívání energie z obnovitelných zdrojů vyplývá pro Evropskou unii jako celek v roce 2020 cíl 20 % 

podílu energie z obnovitelných zdrojů a cíl 10 % podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě. 

Pro Českou republiku byl Evropskou Komisí stanoven minimálně 13 % podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie. Splnění tohoto cíle musí zároveň zajistit minimálně 10 % 

podíl obnovitelných zdrojů v dopravě. 

 

Zpracovaný Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných (dále jen Národní akční 

plán) zdrojů navrhuje (předpokládá) v roce 2020 dosažení 14 % podílu energie z obnovitelných 
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zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie a 10,8 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě v dopravě.“ 

 

V závěru tohoto dokumentu se pak uvádí řada „vhodných“ budoucích opatření ze strany státu pro 

dosažení povinného minimálně 10% podílu obnovitelných zdrojů v dopravě v roce 2020. Současně se 

přiznává, že tohoto cíle není možné dosáhnout pouze nízkoprocentním přidáváním biopaliv do 

motorových benzinů a do motorové nafty, přičemž v originálu textu dokumentu je tento závěr 

dokonce podtržen ([14], str. 101): 

 

„V rámci postupného navyšování biopaliv jako alternativních paliv z obnovitelných zdrojů energie v 

dopravě je nutno vycházet z reálného faktu, že 10% cíle v roce 2020 nelze dosáhnout 

nízkoprocentním přidáváním biopaliv do motorových benzinů a nafty (…), a proto je vhodné v 

nejbližší době (…).“ 

 

Dále v textu vládou schváleného dokumentu následuje výčet již zmíněných opatření ([14], str. 101 až 

103). Mezi ně patří: vypracovat reálnou koncepci uplatňování biopaliv v České republice jako 

„alternativních motorových paliv z obnovitelných zdrojů v dopravě až do roku 2020“, „přehodnotit 

stávající i další možnosti využití biopaliv pro pohon, a to zejména širší využití jak čistých biopaliv, tak 

vysokoprocentních biopalivových směsí především v rezortu zemědělství, v oblasti stavebnictví, 

těžařství či u dopravních podniků“, „umožnit využití čistých biopaliv (FAME/MEŘO) nebo 

vysokoprocentních biopalivových směsí (SMN 30) pro pohon motorových vozů provozovaných Českými 

drahami“, vytvořit ze strany státu podmínky pro uplatňování biopaliv srovnatelné s podmínkami pro 

stlačený zemní plyn pro dopravní účely, „vytvořit ze strany státu podmínky pro rychlejší obměnu 

stávajícího vozového parku v ČR, a to zejména z hlediska podpory výroby a dovozu nových vozidel na 

alternativní paliva vyráběná z biomasy“, „vypracovat potřebnou legislativu jako oporu pro realizaci 

navrhovaných opatření – nový zákon o ochraně ovzduší, novela zákona o spotřebních daních, 

legislativní ošetření podpory perspektivní produkce a použití biopaliv II. a III. generace“ ([14], str. 101 

až 103). Z tohoto výčtu jednoznačně plyne, že vláda Petra Nečase počítala nejméně s daňovým 

zvýhodněním biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv s fosilními palivy i po roce 2015.   

 

Ve vládě, která tento akční plán schválila, byl v té době ministrem financí Miroslav Kalousek.  

 

Od roku 2013 se uskutečnila řada jednání pracovní skupiny, na kterých se projednávaly úpravy 

návrhu Evropské komise předkládané irským a posléze litevským předsednictvím [1]. Na jednání Rady 

Evropské unie pro energetiku dne 12. 12. 2013 (v té době je předsedou úřednické vlády Jiří Rusnok) 

předložilo litevské předsednictví kompromisní návrh úpravy textu Evropské komise, text však nebyl 

schválen [1]. Česká republika tento kompromisní návrh (s řadou výhrad) podpořila [1]. Neschválený 

kompromisní text obsahoval i požadavek na omezení využívání biopaliv vyrobených z potravinářské 

biomasy a řešil i problematiku podpory tzv. pokročilých biopaliv. Kompromisní návrh dále umožňoval 

pro splnění 10% energetického podílu z obnovitelných zdrojů (převážně biopaliv) v roce 2020 

v dopravě statistický převod určitého množství biopaliv z jednoho členského státu na jiný [1].  

 

Dne 6. 8. 2014 vláda České republiky (ministrem financí je Andrej Babiš) usnesením č. 655 schválila 

dokument s názvem Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na 

období let 2015 – 2020 [15]. Program předložilo Ministerstvo zemědělství a navazuje na dokument 
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s názvem Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě schválený vládou České 

republiky dne 25. 2. 2008 usnesením č. 164/2008 a následně schválený Evropskou komisí dne 23. 12. 

2008 s platností od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2015 (vizte výše). Stejně jako tento původní víceletý program 

je i nový víceletý program z roku 2014 koncipován na základě čl. 16 odst. 5 směrnice Rady 

2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických 

produktů a elektřiny. Uvedená směrnice umožňuje osvobození nebo snížení daňové sazby u 

vybraných výrobků na základě víceletých programů. Z hlediska možných dopadů vyplývajících z revize 

směrnic RED a FQD (vizte výše) na další využívání biopaliv v České republice se nemění povinnost 

postupně snižovat emise skleníkových plynů z pohonných hmot a povinnost splnění 10 % 

energetického obsahu biopaliv a obnovitelné elektřiny na celkové spotřebě energie v dopravě do 

konce roku 2020. V programu se však omezují možnosti dosažení stanovených cílů pro konvenční 

biopaliva a vytváří se tlak na využívání biopaliv s úsporou emisí skleníkových plynů vyšší než 50 % již 

od roku 2017 [1]. V textu programu je dále uvedena bilance čistých biopaliv a vysokoprocentních 

směsí biopaliv s fosilními palivy uvedených na trh v České republice v letech 2010 až 2013 a výše 

finančních podpor (realizovaných osvobozením od spotřební daně příslušného podílu biopaliv 

v daném čistém biopalivu nebo v dané vysokoprocentní směsi) podle notifikovaného programu této 

podpory na období od 1. 7. 2009 až 30. 6. 2015 (program schválen vládou České republiky dne 25. 2. 

2008 usnesením č. 164/2008 a Evropskou komisí dne 23. 12. 2008). Tuto bilanci a výši finančních 

podpor uvádíme v tabulce 1 níže. Poznamenejme, že biopaliva, která jsou uváděna na trh v České 

republice v rámci standardizovaných nízkoprocentních směsí s fosilními palivy (množství biopaliva ve 

výši 4,1 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do motorových 

benzinů a ve výši 6,0 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do motorové 

nafty – vizte výše) nejsou nijak finančně zvýhodněna, tedy na tyto podíly biopaliv se nevztahuje 

osvobození od spotřební daně. Text programu z pera Ministerstva zemědělství obsahuje i přehlednou 

tabulku výší spotřebních daní, současných podpor a navrhovaných podpor u jednotlivých druhů 

čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv s fosilními palivy, které ponechává nebo snižuje 

[1]. Tuto tabulku uvádíme jako tabulku 2 níže.   
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 Množství uvedené do volného 
daňového oběhu (v tisících litrech) 

Finanční podpora 
(v milionech Kč) 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

SMN B30 123 097,3 182 535,2 153 495,2 145 413,7 404,37 599,63 504,23 477,68 

FAME 
B100 

28 198,6 35 507,2 63 137,7 71 159,5 308,77 388,80 691,36 779,20 

Etanol 
E85 

800,3 7 831,9 15 143,4 21 622,9 10,28 100,56 194,44 277,64 

Etanol 
E95 

0 0 

Rostlinný 
olej 

0 0 

Stlačený 
bioplyn s  
kvalitou 
zemního 
plynu 

0 0 

Finanční 
podpora 
celkem 

- 723,42 1 088,99 1 390,03 1534,52 

Tabulka 1. Bilance čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv s fosilními palivy a výše 

finančních podpor (zdroj: [1], str. 48 a 49; [16], [17]). 

        

 Výše spotřební daně Současná výše 
podpory 

do 30. 6. 2015 

Navrhovaná výše 
podpory 

od 1. 7. 2015 
z 

minerálních 
olejů 

ze zemního 
plynu 

Kč/litr Kč/MWh Kč/litr Kč/MWh Kč/litr Kč/MWh 

Motorový benzin 12,840 - - - - - 

Motorová nafta 10,950 - - - - - 

FAME B100 10,950 - 10,950 - 10,450 - 

SMN B30 7,665 - 3,285 - 3,285 - 

Etanol E85 12,840 - 10,914 - 10,714 - 

Etanol E95 10,950 - 10,950 - 10,950 - 

Rostlinný (řepkový) olej 10,950 - 10,950 - 10,950 - 

Bioplyn s kvalitou 
zemního plynu: 
do 31. 12. 2014 
1. 1. 2015 – 31. 12. 2017 
1. 1. 2008 – 31. 12. 2019 
od 1. 1. 2020 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

34,20 
68,40 

136,80 
264,80 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

34,20 
68,40 

136,80 
264,80 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

34,20 
68,40 

136,80 
264,80 

Tabulka 2.  Sazby spotřební daně na pohonné hmoty, uplatňovaná současná výše podpory a 

víceletým programem navrhovaná výše podpory čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí od 1. 7. 

2015 (u Etanolu E85 vypočteno pro případ, kdy Etanol E85 obsahuje 85 % objemových bioetanolu) 

(zdroj: [1], str. 45 a 46). 
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Vládou schválený program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na roky 2015 až 

2020 obsahuje i rozbor problematiky tzv. pokročilých biopaliv (biopaliva tzv. 2. a 3. generace). V textu 

programu se k tomu mj. uvádí ([1], str. 46): 

„Moderní biopaliva (resp. pokročilá biopaliva nebo také biopaliva 2. a 3. generace) jsou obecně 

vyráběna z nepotravinářských surovin a bezprostředně nekonkurují potravinářskému sektoru. 

Vzhledem k technologické a finanční náročnosti jejich výroby nejsou v současnosti využitelné k 

plošnému komerčnímu využití. V blízké budoucnosti však lze očekávat jejich postupné rozšiřování a 

proto je nutné zajistit, aby tato biopaliva byla co nejvíce konkurenceschopná vůči ostatním 

využívaným tradičním biopalivům. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byla na moderní biopaliva 

uplatňována nulová spotřební daň z minerálních olejů, resp. plné osvobození od spotřební daně z 

minerálních olejů.“  

Text schváleného programu dále obsahuje odhad spotřeby biopaliv a vysokoprocentních směsí 

biopaliv s fosilními palivy na období let 2015 – 2020 a s tím související odhady dalších sledovaných 

údajů. V tabulce 3 uvádíme odhady pro účely tohoto textu podstatných ukazatelů ([1], str. 49): 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Předpoklad finanční podpory  
(miliony Kč) 

1 691 1 773 1 847 1 950 2 035 2 140 

Počet pracovníků 8 360 9 080 11 863 12 574 13 284 13 996 

Přínos za všechny pracovníky  
(miliony Kč) 

1 881 
až 2 090 

2 043  
až 2 270 

2 670  
až 2 966 

2 829  
až 3 143 

2 989  
až 3 321 

3 149  
až 3 499 

Dopad na státní rozpočet  
(miliony Kč) 

+198  
až + 399 

+270  
až +497 

+823  
až +1 119 

+879  
až + 1 193 

+954  
až +1 286 

+1 009  
až + 1 359 

Tabulka 3. Odhad finanční podpory (osvobození od spotřební daně) čistých biopaliv a 

vysokoprocentních směsí biopaliv s fosilními hmotami a související odhad na zaměstnanost 

v zemědělství a na státní rozpočet podle víceletého programu (Roční přínos jednoho pracovníka do 

státního rozpočtu v souladu s Agrární komorou České republiky uvažován v rozmezí 225 až 250 tisíc 

korun) (zdroj: [1], str. 49). 

 

V samotném závěru v srpnu 2014 vládou České republiky (jejíž členem je Andrej Babiš) schváleného 

víceletého programu se k výším daňové podpory pro jednotlivé druhy biopaliv uvádí ([1], str. 50): 

„Tyto navržené, resp. schválené a notifikované podpory budou každoročně přezkoumány, zda 

nevykazují překompenzaci.“   

Dne 25. 2. 2015 vláda České republiky (s ministrem financí Andrejem Babišem) předložila poslanecké 

sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a další 

související zákony [18]. Cílem vládního návrhu zákona je implementace Víceletého programu podpory 

dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020. Předmětem vládního 

návrhu je ponechat minimální podíly biopaliv v nízkoprocentních směsích (motorový benzin, resp. 

motorová nafta) za kalendářní rok, snížit daňové zvýhodnění čistých biopaliv a vysokoprocentních 

směsí biopaliv s fosilními palivy, zpřísnit povinnosti dodavatelů pohonných hmot ve vztahu 

k používání biopaliv v pohonných hmotách a zavést sledování plnění jejich povinností v průběhu 
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kalendářního roku.  Vládní návrh zákona navazuje na v srpnu 2014 vládou schválený Víceletý program 

podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období let 2015 – 2020 (vizte výše). 

Poznamenejme, že tento vládou schválený program byl zaslán Evropské komisi v průběhu září 2014, 

která vznesla v rámci procesu notifikace výhrady vůči způsobu výpočtů navrhovaných daňových 

zvýhodnění, a proto musela být programem predikovaná daňová zvýhodnění v předloženém vládním 

návrhu zákona upravena [18]. Vládní návrh zákona proto snižuje daňové zvýhodnění pohonných 

hmot SMN B30 zvýšením jejich spotřební daně ze současné hodnoty 7,665 Kč/litr na 8,415 Kč/litr 

(SMN B30 je zde směsná motorová nafta s metylestery řepkového oleje, kde podíl metylesteru ve 

směsi činí nejméně 30 % objemu), snižuje daňové zvýhodnění pohonných hmot B100 zvýšením 

faktického odvodu daně ze současných 0 Kč/litr na 1,8 Kč/litr  (B100 jsou čisté metylestery mastných 

kyselin), zrušuje daňové zvýhodnění etylesterů mastných kyselin, snižuje daňové zvýhodnění 

rostlinných olejů určených k pohonu motorů zvýšením faktického odvodu daně ze současných 0 

Kč/litr na 1,18 Kč/litr, ponechává stávající úplné osvobození od spotřební daně u bioplynu (v 

kapalném nebo v plynném stavu) určeného k pohonu motorů, ponechává stávající možnost úplného 

osvobození od spotřební daně u biopaliv druhé generace, ponechává stávající možnost úplného 

osvobození od spotřební daně u pohonných hmot E 95 a snižuje daňové zvýhodnění u pohonných 

hmot E 85 ze současných 12,84 Kč/litr biolihu obsaženého v E85 na 11,31 Kč/litr biolihu obsaženého 

v E85. Vládní návrh zákona dále zavádí sledování plnění povinností uvádět stanovené množství 

biopaliv v pohonných hmotách v průběhu kalendářního roku v reakci na praktické poznatky 

obcházení těchto povinností. Jednou ze zjištěných forem obcházení zákonem stanovené povinnosti je 

totiž účelové jednání dodavatelů pohonných hmot, kteří v průběhu kalendářního roku dlouhodobě 

uvádí do volného daňového oběhu, resp. dodávají ve volném daňovém oběhu z jiných členských 

států na území České republiky pro dopravní účely výhradně pohonné hmoty neobsahující biopalivo a 

před skončení stanoveného období ukončí veškerou činnost, aniž by zákonem stanovenou povinnost 

splnili. Zjištění porušování stanovených zásad je podle důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona 

možné až po uplynutí kalendářního roku a vlastní zajištění nápravy (včetně vyvození sankcí) je velmi 

problematické, resp. nereálné [18]. Vládní návrh zákona také nově stanovuje povinnost složit na 

zvláštní účet celního úřadu jistotu odpovídající množství nedodaného biopaliva, což má podle 

důvodové zprávy významným způsobem přispět ke snížení výše případného nedoplatku na pokutách 

za neuvedení minimálního množství biopaliva do volného daňového oběhu uložených dodavatelům 

pohonných hmot, kteří zákonem stanovenou povinnost nesplnili [18]. Vládní návrh zákona také řeší 

problematiku neoprávněného opakovaného započtení biopaliva, které je na území České republiky 

(případně i v jiných členských státech) opakovaně uváděno do volného daňového oběhu nebo 

dodáváno ve volném daňovém oběhu z jiného členského státu na území České republiky [18]. 

V důvodové zprávě předloženého vládního návrhu se k celkovému dopadu navržených úprav na 

veřejné rozpočty uvádí doslova ([18], str. 17): 

„Náklady navrhované úpravy jsou spojeny s nižším inkasem ze spotřební daně. Celkový kumulovaný 

negativní dopad (2015 – 2020) této varianty do veřejných rozpočtů z titulu nevybrané spotřební 

daně by měl být podle Programu a navazujících výpočtů cca 9 mld. Kč. Z toho cca 8,2 mld. Kč by mělo 

činit nižší inkaso státního rozpočtu a 820 mil. Kč nižší inkaso Státního fondu dopravní infrastruktury.“ 

„Program na druhou stranu implikuje výrazně pozitivní vliv na zaměstnanost a následné odvody do 

veřejných rozpočtů. Tato varianta má vést k vytvoření cca 14 tis. nových pracovních míst a během 

Programu do rozpočtů přinést 14,6 až 16,2 mld. Kč.“     
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„Celkový kumulovaný vliv na veřejné rozpočty by tedy v letech 2015-2020 měl být podle Programu 

pozitivní ve výši 5,6 až 7,2 mld. Kč.“  

Vládní návrh zákona dále ponechává stávající povinnost dodavatelů pohonných hmot za kalendářní 

rok zajistit minimální množství biopaliva ve výši 4,1 % objemových z celkového množství motorových 

benzinů přimíchaných do motorových benzinů a ve výši 6,0 % objemových z celkového množství 

motorové nafty přimíchaných do motorové nafty. Nově však dodavatel pohonných hmot může právě 

uvedenou povinnost pouze do 1,2 % objemových z celkového množství motorových benzinů 

přimíchaných do motorových benzinů nebo pouze do 1,8 % objemových z celkového množství 

motorové nafty přimíchaných do motorové nafty splnit i uvedením čistého biopaliva nebo 

vysokoprocentní směsi biopaliva s fosilními palivy do volného daňového oběhu na území České 

republiky pro dopravní účely. Poznamenejme, že v dosud platné úpravě toto omezení (do 1,2 %, resp. 

do 1,8 %) není, a tedy v současné době může dodavatel pohonných hmot splnit svoji povinnost stran 

minimálních podílů biopaliv v motorovém benzinu, resp. v motorové naftě i uvedením čistého 

biopaliva nebo vysokoprocentní směsi biopaliva s fosilními palivy do oběhu, a to právě v rozsahu 

daném minimálními podíly biopaliv (4,1 %, resp. 6,0 % objemových). Vládní návrh zákona mimoto 

nově stanovuje dodavatelům pohonných hmot povinnost v průběhu roku v příslušném období 

(leden až březen, leden až červen, leden až září) zajistit minimální množství biopaliva ve výši 2,9 % 

objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů a ve 

výši 4,2 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do motorové nafty. 

K navrženému omezení uvádět do daňového oběhu čistá biopaliva a vysokoprocentní směsi biopaliv 

s fosilními palivy se v důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona uvádí ([18], str. 25 a 26): 

„Na základě poznatků z praxe bylo identifikováno, že nadměrné využívání těchto paliv vede k 

deformaci trhu s pohonnými hmotami, kdy podstatná část běžných pohonných hmot, které by měly 

obsahovat určitou menší část biosložky, tuto biosložku neobsahuje.“  

„Vzhledem k tomu, že ,biopaliva‘ určená k použití, nabízená k prodeji nebo používaná pro pohon 

motorů jsou osvobozena od spotřební daně, zatímco běžné pohonné hmoty obsahující určité množství 

biosložky spotřební dani podléhají, přichází výše popsaným postupem stát o spotřební daň, kterou 

by dodavatel pohonných hmot musel zaplatit v případě, že by povinnost dle odstavce 1 plnil 

prostřednictvím běžných paliv obsahujících biosložku v objemu dle norem ČSN-EN.“ 

„Navržené řešení umožní budoucí navýšení povinného podílu biopaliv v § 19 odst. 1 a zároveň omezí 

propad příjmu státního rozpočtu z nevybraných daní, které jsou uvaleny na pohonné hmoty.“ 

Vládní návrh současně ponechává stávající povinnost dodavatelů pohonných hmot postupně 

snižovat emise skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě ve srovnání se 

základní hodnotou produkce skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty tak, aby dodavatel dosáhl 

snížení o 2 % do 31. prosince 2014, o 4 % do 31. prosince 2017 a o 6 % do 31. prosince 2020, nově 

však umožňuje tuto povinnost splnit i uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva do 

daňového oběhu na území České republiky pro dopravní účely. Návrh rovněž obsahuje komentáře k 

dopadům navržených úprav na subjekty podnikající v oblasti produkce biopaliv (mezi nimi jsou 

uvedeny i společnosti patřící do holdingu AGROFERT: Ethanol Energy a.s., Primagra, a.s., PREOL, a.s.) 

([18], str. 8 až 10 z 27): 
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„Vzhledem k tomu, že poptávka po lihu, který splňuje kritéria udržitelnosti biopaliv, v důsledku 

daňového zvýhodnění biopaliv vzroste, dá se očekávat i nárůst poptávky po produkci těchto českých 

lihovarů. Stejné podmínky budou nicméně platit i pro bioethanol pocházející z Evropské unie či 

dovezený z třetích zemí a spotřebovaný na daňovém území České republiky, proto bude velmi 

záležet na nákladových položkách této výroby.“   

„Vzhledem k tomu, že poptávka po FAME, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv, v důsledku 

daňového zvýhodnění biopaliv vzroste, dá se očekávat i nárůst poptávky po produkci těchto českých 

producentů. Stejná zvýhodnění budou nicméně platit i pro produkty pocházející z Evropské unie či 

dovezené ze třetích zemí a spotřebované na daňovém území České republiky. Bude proto velmi 

záviset na nákladových položkách této výroby FAME v České republice. Zvýšená produkce může vést k 

nárůstu zaměstnanosti.“ 

„V České republice takto vyrábí směsné pohonné hmoty přibližně 13 výrobců pohonné hmoty B30 a 2 

výrobci pohonné hmoty E85. Je možné očekávat nárůst produkce těchto subjektů s potenciálními 

pozitivními dopady do zaměstnanosti.“ 

V důvodové zprávě vládního návrhu se také uvádí odhad počtu dopravních prostředků, které mohou 

v současné době (kolem roku 2014) využívat čistá biopaliva nebo vysokoprocentní směsi biopaliv 

s fosilními palivy ([18], str. 10 a 11 z 27): 

„Expertním odhadem je v České republice schopno spalovat pohonnou hmotu E85 cca 8 tis. vozidel, 

pohonnou hmotu B30 většina vozidel s dieselovým motorem vyrobená po roce 1997 a pohonnou 

hmotu B100 většina nákladních vozidel.“ 

„V současné době používají motorovou naftu také plavidla, drážní vozidla a lokomotivy, motorové 

benzíny pak malá plavidla. Tyto dopravní prostředky jsou také schopny spalovat také alternativní 

paliva.“    

Pod vládním návrhem tohoto zákona je podepsán Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš [18].  
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