
Požadované informace: 

 

- jaké množství motorové nafty a automobilového benzínu (každé palivo zvlášť) bylo uvolněno 

do volného daňového oběhu v letech 2010-2020, 

- jaké množství motorové nafty a automobilového benzínu (každé palivo zvlášť) bylo součástí 

výkazů o povinném přimíchávání biosložek a snižování emisí (§19 a §20 zákona o ochraně 

ovzduší) v letech 2017-2020, 

- jaké množství motorové nafty a motorového benzínu umístěné původně v hmotných rezervách 

(každé palivo zvlášť) se uvolnilo do volného daňového oběhu z důvodů obměny hmotných 

rezerv a byla na něj uplatněna výjimka z povinnosti přimíchávat biosložku a snižovat emise v 

letech 2017-2020. 

 

Žadatel nepožaduje informace o konkrétních subjektech, ale pouze agregovaná data za místně 

příslušný celní úřad v dělení podle výše uvedených kalendářních roků a podle typu paliva 

(nafta, benzín). 

 

 

Poskytnuté odpovědi: 

 

Po prověření celní úřad žádosti žadatele vyhovuje, pouze k níže uvedeným datům upřesňuje, že 

data v rámci celní správy jsou evidována dle čísel VV (vybraných výrobků), a není možné data 

jinak filtrovat. V případě, že by bylo striktně požadováno rozdělení na benzín a motorovou 

naftu, bylo by nutné vytvořit novou informaci, což by vedlo k postupu podle ustanovení § 15 

informačního zákona v kontextu s ustanovením § 2 odst. 4 informačního zákona (vytváření 

nových informací). Celní úřad sděluje žadateli k jednotlivým dotazům následující: 

 

Ad1) 

 

 2010 2011 2012 2013 

Benzín   1 205 698,67    1 098 300,18    1 070 458,00    1 004 856,69  

Nafta   2 129 635,85    1 549 735,30    1 911 894,74    1 804 331,38  

 

 2014 2015 2016 2017 

Benzín   1 055 260,85    1 225 258,62    1 255 465,93    1 178 079,03  

Nafta   1 926 747,02    2 240 106,15    2 830 339,47    2 890 821,14  

 

 2018 2019 2020 

Benzín   1 201 706,73    1 153 932,78    1 016 259,51  

Nafta   3 334 633,21    3 312 298,72    3 006 239,14  

 

*Množství k bodu 1 je uvedeno v 1000 litrech. 

*Celní úřad pro hl. město Prahu nedisponuje evidencí vedenou podle druhů pohonných hmot 

tak, jak jsou vymezeny vyhláškou č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení 

některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách, ale podle čísel vybraných výrobků. 

V uvedeném přehledu je zohledněno množství VV pod kódy 271040, 271041, 271043, 271081, 

271085, 272001. S přihlédnutím k těmto skutečnostem ne veškeré uvedené množství lze 

považovat za motorový benzin nebo motorovou naftu. 

*Údaje za rok 2020 jsou průběžné, běží zákonná lhůta pro podání a zpracování DAP a hlášení 

biopaliv. 



Ad2) 

 

 2017 2018 2019 2020 

Benzín 1 007 016 087 1 021 451 384 974 658 161 913 699 172 

Nafta 2 496 738 839 2 907 011 898 2 883 506 876 2 913 854 290 

 

* Množství k bodu 2 je uvedeno v litrech.  

 

 

Ad3) 

 

 2017 2018 2019 2020 

Benzín 169 937 893 178 359 143 178 094 194 177 654 900 

Nafta 392 134 677 424 798 273 428 085 384 426 487 956 

 

* Množství k bodu 3 je uvedeno v litrech. 

 

 

Nad rámec povinně poskytovaných informací Vám celní úřad sděluje, že statistické údaje 

z oblasti výroby, dopravy a dovozu minerálních olejů za jednotlivé roky jsou zveřejňovány na 

webu Celní správy ČR, a to  

 

www.celnisprava.cz → O nás →Výsledky, kontroly, statistiky →Výsledky činnosti⬧Daně 

→Vstup do statistik →Statistiky z oblasti spotřební daně z minerálních olejů (vč. biopaliv) 

→soubor BIOPALIVA_2020_2Q (BIOPALIVA_2020_2Q.pdf (celnisprava.cz)). 

 


