
Systém číslovania Potvrdení o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny 

S ohľadom na funkčnosť a praktickosť systému dokazovania kritérií trvalej udržateľnosti pre 

biopalivá a biokvapaliny v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) podľa zákona 

č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej 

výroby v znení neskorších predpisov je potrebné dodržiavať štruktúru číslovania Potvrdení 

o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny nasledovne: 

 

1. Pre Potvrdenia, ktoré boli vydané v rámci slovenského národného systému: 

 
SK-BIO-00X-Y-ZZ-W/2014  

 

kde: 

SK-BIO-00X-Y  je číslo pridelené odborne spôsobilej osobe registrovanej v registri odborne 

spôsobilých osôb (zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného 

prostredia SR; http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/obnovitelne-zdroje-

energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-

certifikacne-systemy.html), 

ZZ  je číslo hospodárskeho subjektu, ktoré mu bolo pridelené v rámci slovenského 

národného systému (číslo prideľuje Slovenský hydrometeorologický ústav, ako 

organizácia poverená Ministerstvom životného prostredia SR; 

http://www.shmu.sk/File/Emisie/SubjektySK_BIO_11-8-2014.pdf),  

W/2014 je poradové číslo overeného Potvrdenia, ktoré prideľuje odborne spôsobilá 

osoba/rok, v ktorom bolo overené. 

 

1. Pre Potvrdenia, ktoré boli certifikované niektorou dobrovoľnou schémou, resp. uznaným 

národným systémom (zverejnené v registri odborne spôsobilých osôb 

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-

energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-certifikacne-systemy.html): 

 
EU (resp. DE; AT)-BIO-0X-ZZ-W/2014  

kde: 
EU-BIO-0X, resp.  

DE-BIO-0X, resp. 

AT-BIO-0X  je číslo pridelené odborne spôsobilej osobe registrovanej v registri odborne 

spôsobilých osôb (zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného 

prostredia SR; http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/obnovitelne-zdroje-

energie/obnovitelne-zdroje-energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-

certifikacne-systemy.html), 

http://www.shmu.sk/File/Emisie/SubjektySK_BIO_11-8-2014.pdf


ZZ  je číslo hospodárskeho subjektu, ktoré mu bolo pridelené v rámci slovenského 

národného systému (číslo prideľuje Slovenský hydrometeorologický ústav, ako 

organizácia poverená Ministerstvom životného prostredia SR; 

http://www.shmu.sk/File/Emisie/SubjektySK_BIO_11-8-2014.pdf),  

W/2014  je poradové číslo Potvrdenia, ktoré právnická alebo fyzická osoba vydáva na 

základe adekvátneho dokumentu preukazujúceho plnenie kritérií trvalej 

udržateľnosti vydaného príslušným uznaným certifikačným systémom 

(prikladá sa v prílohe Potvrdenia)/rok, v ktorom bolo overené. 

 

 

Uvedený spôsob číslovania zároveň predchádza možnej duplicite overených Potvrdení, ktoré 

boli vydané v rámci niektorej „dobrovoľnej schémy“ uznanej na tento účel Európskou 

komisiou (zoznam je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR; 

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-

energie/biopaliva-biokvapaliny/uznane-certifikacne-systemy.html). Každé overené potvrdenie 

tak bude mať jedinečné číslo, ktoré umožní jeho ďalšiu kontrolu. 

http://www.shmu.sk/File/Emisie/SubjektySK_BIO_11-8-2014.pdf

