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Poučenie 
na vyplnenie hlásenia o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív 

podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

Všeobecne 

Hlásenie o plnení povinnosti uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív (ďalej len „hlásenie“), podáva 
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá 

a) uvádza do daňového voľného obehu na území Slovenskej republiky pohonné látky, 
b) prepravuje na územie Slovenskej republiky pohonné látky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely, 
c) dováža na územie Slovenskej republiky pohonné látky z tretích štátov, 
d) uvádza na trh pohonné látky iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až c), 

Ministerstvu hospodárstva SR podľa § 14a ods. 4 zákona, a to najneskôr do 25. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka. 

Podľa § 14a ods. 8 zákona, sa na plnenie povinnosti podľa odseku 1 a 3 sa započítavajú len biopalivá, ktoré 
spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 19b ods. 1 písm. a). 

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vypĺňa hlásenie (ďalej len „subjekt“) zapíše do príslušných kolóniek 
hlásenia iba tie údaje, na ktoré sú príslušné kolónky vyhradené, iné údaje nedopĺňa. 

Množstvo pohonnej látky, bioetanolu, bioetyltercbutyléteru, biodiesla, bioetalonovej zložky a biopaliva uvedie 
subjekt vždy na tri desatinné miesta. 

V hlásení subjekt uvedie len tie biopalivá, ktoré spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa § 19b ods. 1 písm. a) 
zákona. 

K hláseniu 

1. V kolónke „Hlásenie“ subjekt vyberie, či sa jedná o riadne alebo opravné hlásenie. 
2. V kolónke „Za obdobie“ subjekt vyberie štvrťrok, za ktorý sa hlásenie podáva. 
3. V kolónke „Rok“ subjekt vyberie rok, za ktorý sa hlásenie podáva 
4. V časti hlásenia „Subjekt (obchodné meno právnickej osoby, meno a priezvisko fyzickej osoby)“ uvedie subjekt 

obchodné meno, ak ide o právnickú osobu, alebo meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu. 
5. V časti hlásenia „Adresa sídla (PO)/trvalého pobytu (FO)“ uvedie subjekt adresu sídla právnickej osoby alebo 

adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá podáva hlásenie. 

K tabuľke č. 1 hlásenia – Motorový benzín 

6. V riadku 1 uvedie subjekt celkové množstvo motorového benzínu uvedeného na trh za príslušné obdobie. 
7. V riadku 2 uvedie subjekt celkové množstvo bioetanolu uvedeného na trh za príslušné obdobie, ktorý sa nachádzal 

v minerálnom oleji z riadku 1. 
8. V riadku 3 uvedie subjekt celkové množstvo bioetyltercbutyléteru uvedeného na trh za príslušné obdobie, ktorý sa 

nachádzal v minerálnom oleji z riadku 1. 
9. V riadku 3a uvedie subjekt množstvo obnoviteľnej zložky bioetyltercbutyléteru z riadku 3 (47% objemu 

bioetyltercbutyléteru pochádza z obnoviteľných zdrojov energie). 

Príklad: Subjekt uviedol na trh 10 000 litrov bioetyltercbutyléteru. Do riadku 3a hlásenia subjekt uvedie množstvo 
obnoviteľnej zložky celkového množstva bioetyltercbutyléteru uvedeného na trh, teda 47% celkového objemu 
bioetyltercbutyléteru, t.j. „4,700“.  

10. V riadku 4 uvedie subjekt názov a celkové množstvo biopaliva, iného ako bioetanol, alebo bioetyltercbutyléter, ak 
bolo uvedené na trh. 

11. V riadku 5 uvedie subjekt celkové množstvo celulózového etanolu uvedeného na trh za príslušné obdobie, ktorý sa 
nachádzal v minerálnom oleji z riadku 1. 

12. V riadku 6 uvedie subjekt celkové množstvo bioetyltercbutyléteru vyrobeného z celulózového etanolu uvedeného 
na trh za príslušné obdobie, ktorý sa nachádzal v minerálnom oleji z riadku 1. 

13. V riadku 6a uvedie subjekt množstvo obnoviteľnej zložky bioetyltercbutyléteru vyrobeného z celulózového etanolu 

z riadku 6 (47% objemu bioetyltercbutyléteru pochádza z obnoviteľných zdrojov energie). 
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14. V riadku 7 uvedie subjekt názov a celkové množstvo pokročilého biopaliva, iného ako celulózový etanol 
a bioetyltercbutyléter vyrobený z celulózového etanolu, ak bolo uvedené na trh. 

K tabuľke č. 2 hlásenia – Motorová nafta 

15. V riadku 1 uvedie subjekt celkové množstvo motorovej nafty uvedenej na trh za príslušné obdobie. 
16. V riadku 2 uvedie subjekt celkové množstvo biodiesla uvedeného na trh za príslušné obdobie, ktorý sa nachádzal 

v minerálnom oleji z riadku 1. 
17. V riadku 3 uvedie subjekt celkové množstvo biodiesla vyrobeného z používaných kuchynských olejov a rastlinných 

tukov alebo živočíšnych tukov podľa § 14a ods. 3 zákona, uvedeného na trh za príslušné obdobie, ktorý sa 
nachádzal v minerálnom oleji z riadku 1. 

18. V riadku 4 uvedie subjekt názov a celkové množstvo biopaliva, iného ako biodiesel, ak bolo uvedené na trh. 
19. V riadku 5 uvedie subjekt názov a celkové množstvo pokročilého biopaliva, iného ako biodiesel, ak bolo uvedené 

na trh. 

K tabuľke č. 3 hlásenia – Iné pohonné látky 

20. V riadkoch 1 až 6 subjekt uvedie názov, mernú jednotku a množstvo pohonnej látky inej ako v predchádzajúcich 
tabuľkách uvedenej na trh za príslušné obdobie. 

V kolónke týkajúcej sa vyhlásenia uvedie subjekt meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená konať za subjekt 
podávajúci hlásenie. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo a e-mailovú adresu, na základe ktorých sa ministerstvo v prípade 
potreby môže skontaktovať so subjektom, alebo s osobou, ktorá je oprávnená konať za subjekt, ak je ním právnická osoba.  

V poslednej časti tejto kolónky uvedie dátum vyplnenia hlásenia v tvare dd.mm.rrrr a podpis oprávnenej osoby, 
ktorá týmto vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že si je vedomá dôsledkov spojených s uvedením 
nepravdivých údajov. 

 
 
Kontakt na poskytovanie informácií pri vypĺňaní údajov: 
 
Ministerstvo hospodárstva SR  
Odbor palív a energetiky 
Mgr. Martin Pitorák 
Tel.: +421 2 4854 1931 


