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    Správce daně stanovuje ve smyslu § 43i odst. 3 písm. c) zákona o spotřebních daních 

tyto další podmínky: 
1. Uživatel je povinen vést evidenci o příjmu, výdeji a použití vybraných výrobků v měřících 

jednotkách, tzn. množství vybraných výrobků v 1000 litrech při 15°C;  
2. Podle § 49 odst. 1 zákona o spotřebních daních, jsou od daně osvobozeny minerální oleje uvedené 

v § 45 odst. 1 písm. d) zákona o spotřebních daních, používané pro jiné účely, než je pohon motorů 
a výroba tepla. Od daně takto nejsou osvobozeny odpadní oleje používané k mineralogickým 
postupům nebo v metalurgických procesech; 

3. Uživatel je oprávněn odpadní oleje v souladu s § 52a zákona o spotřebních daních, prodávat nebo 
bezplatně předávat, a to uživateli, který je také držitelem povolení, nebo provozovateli daňového 
skladu, který je přijímá a užívá osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 zákona o spotřebních daních 
bez zvláštního povolení podle § 53 odst. 2 písm. a) zákona o spotřebních daních.  

4. Uživatel je povinen v evidenci vedené podle § 40 zákona o spotřebních daních u každého prodeje 
vybraných výrobků podle § 52a odst. 1 písm. a) zákona o spotřebních daních, uvádět identifikaci 
odběratele (obchodní firma nebo jméno a příjmení a DIČ odběratele);   

5. Ztráty z dopravy a skladování lze uplatnit do výše technicky zdůvodněných ztrát stanovených 

podle Vyhlášky č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě 
a skladování minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů;  

6. Zápis do evidence po použití vybraných výrobků osvobozených od daně vedené podle § 40 zákona 
o spotřebních daních se podle § 37 odst. 3 zákona o spotřebních daních stanovuje nejpozději 

na následující pracovní den. Zápis do evidence po převzetí vybraných výrobků osvobozených 

od daně musí být podle § 37 odst. 3 zákona o spotřebních daních učiněn bezodkladně 
po ukončení jejich dopravy;  

7. Uživatel je povinen zaslat správci daně aktuální doklady podle § 43c odst. 1 písm. b), c) a § 43c 

odst. 2 zákona o spotřebních daních, a to ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmů 
právnických osob.    

 
    Evidence se podle § 37 odst. 4 zákona o spotřebních daních uchovává po dobu 10 let od konce 

kalendářního roku, ve kterém byla tato evidence vyhotovena.  
Podle § 37 odst. 5 zákona o spotřebních daních je uživatel povinen vést evidenci vybraných 

výrobků ve struktuře, kterou zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup a ve 

formátu, který zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud vede tuto 
evidenci elektronicky.  

Podmínky, za kterých bylo povolení vydáno, musí být podle § 43c odst. 3 zákona o spotřebních 

daních splňovány po celou dobu trvání povolení.  
Dojde-li ke změně údajů, které jsou uvedeny v povolení a které se uvádějí v návrhu na vydání 

povolení, je uživatel povinen podle § 43j odst. 1 zákona o spotřebních daních tuto změnu ohlásit 

správci daně do 5 dnů ode dne, kdy nastala.  
Uživatel je povinen podle § 43j odst. 2 zákona o spotřebních daních ve lhůtě pro podání daňového 

přiznání k dani z příjmů oznámit správci daně údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability;  

to neplatí, pokud neuplynul 1 měsíc od sdělení těchto údajů při podání návrhu na vydání povolení.   
Neplnění podmínek uvedených v § 43c zákona o spotřebních daních pro vydání povolení nebo 

podmínek potřebných pro správu daní stanovených v povolení, může být důvodem pro zrušení 

povolení z moci úřední.  
  

O d ů v o d n ě n í  
    Správce daně dne 27. ledna 2016 pod čj. 12968/2016-620000-11 přijal návrh uživatele na vydání 

povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně podle § 13 zákona 

o spotřebních daních.  
    Po prověření návrhu a po splnění všech podmínek stanovených v § 43c zákona o spotřebních 

daních, správce daně rozhodl o vydání povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků 



Povolení čj. 12968-9/2016-620000-11 Strana 4/4 

osvobozených od daně podle § 13 zákona o spotřebních daních. Zároveň ve smyslu § 43i odst. 3 
písm. c) zákona o spotřebních daních stanovil správce daně podmínky, které je držitel povolení 

povinen splňovat po celou dobu používání povolení.  
    Vzhledem ke skutečnosti, že toto rozhodnutí je vydáno na základě nové žádosti přijaté správcem 

daně dne 27. ledna 2016 a předchozím rozhodnutím čj. 33498-7/2013-620000-11 ze dne 
13. května 2013, bylo povoleno přijímat a užívat vybrané výrobky osvobozené od daně s platností  
do 30. dubna 2016, nastává účinnost tohoto povolení až dnem 1. května 2016.  
 
 

P o u č e n í  
Proti tomuto rozhodnutí lze podat u správce daně odvolání do třiceti dnů ode dne jeho doručení. 

Podané odvolání nemá odkladný účinek. 
    Datum podpisu rozhodnutí: 30. března 2016. 
 
 
 

 
 

plk. Mgr. Jiří Marbach  
ředitel celního úřadu  

 






