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Č.j.:   26992-7/2020-900000-231 

 

Věc: 

 

Společné skladování biopaliv „FAME“ a „FAME-UCOME“ dohromady 

v jedné nádrži a způsob vykazování evidenčním systémem FIFO 

 

 

Ke znění zákona účinnému od: 1. 1.2020 

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné  

Zpracovala: kpt. Bc. Michaela Forejtová 

Dne: 24.7. 2020 

 

 

Odbor 23 Daní GŘC (dále jen „odbor Daní“) obdržel žádost o stanovisko, zda je možné 

a přípustné, aby dodavatel, provozovatel daňového skladu dle § 3 odst. f) zákona 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“), 

který uvolňuje do volného daňového oběhu pro dopravní účely směs podle § 45 odst.2 písm. j) 

zákona o SPD; směsi minerálních olejů uvedených v § 45 odst.1 písm. b) určené jako palivo 

pro pohon vznětových motorů s metylestery mastných kyselin, přičemž podíl metylesterů 

mastných kyselin nesmí činit více než 7 % objemových všech látek ve směsi obsažených 

a k přimíchávání používá jako biosložku „FAME“ (minerální oleje definovány v § 45 odst. 3 

zákona o SPD) a „FAME-UCOME“ (minerální oleje definovány dle § 19 odst.6 zákona 

č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 

ovzduší“)), mohl z kapacitních důvodů skladovat tyto biopaliva „FAME“ a „FAME-UCOME“ 

dohromady v jedné nádrži a z hlediska průkaznosti (rozlišení) vykazovat přimíchávání FAME 

a UCOME do motorové nafty na podkladě evidenčního systému FIFO (first in first out). 

 

Obě tyto biopaliva jsou zařazena pod stejným číslem kombinované nomenklatury 

KN 3826 00 10, jedná se o stejný předmět daně dle § 45 odst.3 písm. m) zákona o SPD a jejich 

smícháním v jedné nádrži tedy nedojde z hlediska § 3 písm. r) tohoto zákona k výrobě.  

 

Z pohledu zákona o ochraně ovzduší a souvisejících právních předpisů se však jedná o dvě 

různá biopaliva s rozdílným zacházením (FAME – biopalivo první generace, 

UCOME – pokročilé biopalivo s možností dvojího zápočtu a nižšími emisemi CO2).  

Po konsultaci s MŽP coby gestorem zákona o ochraně ovzduší, příjemcem dat od Celní správy 

České republiky a subjektem vykazujícím plnění závazků České republiky v oblasti biopaliv, 

úspory CO2 a podílu OZE vůči Evropské Komisi, Vám sdělujeme, že je nezbytně nutné, aby 

v případě vykazování prostřednictvím evidenčního systému FIFO dodavatel rozšířil tuto 

evidenci o emisní parametry vstupních surovin. U dodávek, které byly naskladněny ke konci 

kalendářního roku a budou vyskladněny až v následujícím roce, je tak k 31. prosinci daného 

roku nutné uzavřít evidenci systémem hmotnostní bilance. V případě, že se v dané nádrži 

nachází určité množství zásob, převést tyto zásoby do dalšího kalendářního roku a přiřadit jim 

patřičné vstupní suroviny. Pokud je dodavatel schopen prokázat, že v nádrži se nachází již 

pouze UCOME, přiřadit UCOME, v případě, že je v nádrži směs různých vstupních surovin, 

tak přiřadit vážený průměr emisí skleníkových plynů jednotlivých biopaliv z předchozího 

kalendářního roku. 

 

Při splnění uvedených podmínek a postupu je tedy použití systému FIFO pro vykazování 

společně skladovaného FAME a UCOME možné.  


