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Věc:

Povinnost registrace zahraničního subjektu jako distributora pohonných hmot

Ke znění zákona účinnému od: 1. 10. 2013
Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné
Zpracoval: kpt. Ing. R. Kobylka
Dne: 3. 7. 2014

Informace je vydána na základě níže uvedeného dotazu, zda se zahraniční subjekt stává
distributorem dle zákona o pohonných hmotách:
Společnost se sídlem mimo území České republiky má v úmyslu dodávat pohonné hmoty
subjektu, který má sídlo na daňovém území České republiky a je registrovaným distributorem
pohonných hmot.
Pro určení, zda se společnost se sídlem mimo území České republiky dodáním pohonných
hmot subjektu se sídlem na území České republiky, stává distributorem pohonných hmot dle
ustanovení § 2 písm. j) zákona o PHM je rozhodující místo, kde dochází k uskutečnění prodeje
dodávaných pohonných hmot.
V případě, že prodej pohonných hmot je uskutečněn dle právních předpisů České republiky,
dochází k prodeji – převodu vlastnických práv v souladu s ustanovením § 1099 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) již „samotnou smlouvou k okamžiku její
účinnosti, ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem.“. U pohonných hmot je pak
nutné aplikovat ustanovení § 1101 NOZ, které stanoví, že „vlastnické právo k movité věci
určené podle druhu se nabývá nejdříve okamžikem, kdy lze věc určit dostatečným odlišením
od jiných věcí téhož druhu.“. Dále je prodej movité věci upraven ustanoveními § 2085 až
2127 NOZ, které ovlivňují účinnost smlouvy. Z těchto ustanovení na určení okamžiku prodeje
dopadá zejména ustanovení § 2090 NOZ, které stanoví, že „má-li prodávající věc odeslat,
odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní
kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci“ a ustanovení § 2091 NOZ,
které stanoví, že „při odeslání nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním
dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího. Neoznačíli prodávající věc, nastanou účinky odevzdání, oznámí-li prodávající kupujícímu bez
zbytečného odkladu, že mu věc odeslal, a určí-li ji dostatečně v oznámení. Bez tohoto
oznámení je věc kupujícímu odevzdána, až předá-li mu ji dopravce.“. Z výše uvedeného plyne,
že k prodeji pohonných hmot dojde, nebude-li ve smlouvě určeno jinak, již v okamžiku
naložení pohonných hmot do dopravního prostředku (či účinností smlouvy a jejich
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dostatečným odlišením jiným způsobem, např. umístěním do samostatné nádrže). V ostatních
případech nastane okamžik prodeje – převodu vlastnictví dle specifických podmínek smlouvy
(v případě, kdy bude smlouvou dohodnuto, že budou minerální oleje odesílány, dojde
k prodeji okamžikem jejich předání prvnímu dopravci [za předpokladu, že jsou označeny jako
zásilka kupujícího]; v případě, kdy bude smlouvou dohodnuta výhrada vlastnictví, dojde
k prodeji – převodu vlastnictví až splněním sjednaných podmínek, atd.).
Pokud tedy společnost se sídlem mimo území České republiky uskuteční prodej pohonných
hmot na daňovém území České republiky,
pohonných hmot s povinností se registrovat.
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