
Č. j. 31851-2/2015-900000-233 

 

Věc: Informace - Snížení kauce u distributora pohonných hmot po 1. 7. 2015 

 

Ke znění zákona platnému dne: 1. 7. 2015 (předpokládaná platnost) 

Ke znění zákona účinnému od: 1. 7. 2015 (předpokládaná účinnost) 

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: Č.j. 31851/2015-900000-233 ze dne 9.6. 2015 

Zpracoval: kpt. Ing. Pavel Říha 

Dne: 17. 6. 2015 

 

V souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“) bude současně 

novelizován zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných 

hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o pohonných hmotách“). Novela zákona byla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 

projednávána jako Sněmovní tisk č. 417 a v Senátu Parlamentu ČR jako Senátní tisk č. 82, 

s předpokládanou účinností od 1. 7. 2015.  

Novela zákona o pohonných hmotách mimo jiné nově upravuje kauce, jako jednu 

z podmínek registrace distributora pohonných hmot. 

Dle zákona o pohonných hmotách je distributor pohonných hmot povinen poskytnout 

kauci ve výši 20 000 000 Kč, která se poskytuje složením částky na zvláštní účet celního úřadu 

nebo bankovní zárukou. 

Celní úřad na žádost distributora pohonných hmot sníží kauci na 10 000 000 Kč,  

splní-li tento distributor podmínky pro snížení kauce. 

Podmínky pro snížení kauce uvedené v § 6ib novelizovaného zákona o pohonných 

hmotách, které musí být splňovány po celou dobu tohoto snížení, jsou 

a) registrace distributora pohonných hmot (musí být splňována nepřetržitě po dobu alespoň  

3 po sobě jdoucích let bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o snížení kauce), 

b) distribuce pohonných hmot v objemu nejméně 300 000 litrů za kalendářní čtvrtletí (musí být 

splňována nepřetržitě po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí bezprostředně 

předcházejících dni podání žádosti o snížení kauce) a nejvíce 3 000 000 litrů za kalendářní 

čtvrtletí,  

c) ekonomická stabilita a 

d) spolehlivost osoby vykonávající významný vliv na řízení distributora pohonných hmot. 

Novelizovaný zákon o pohonných hmotách (Čl. VI - Přechodná ustanovení) pak 

umožní, v časově omezené lhůtě, podat přihlášku k registraci distributora pohonných hmot 

spolu s žádostí o snížení kauce i těm distributorům pohonných hmot, kteří byli registrováni jako 

distributor pohonných hmot před 1. 10. 2013 a kteří v důsledku zavedení povinnosti poskytnout 

kauci ve výši 20 mil. Kč přišli o svou registraci, neboť tuto podmínku nebyli schopni splňovat. 

Tito distributoři pohonných hmot pak při splnění podmínek pro registraci a pro snížení kauce 

mohou již od počátku své registrace poskytovat kauci ve snížené výši 10 mil. Kč. 

 

 

 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=417
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=417
http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/76088/63975


Oznamovací povinnost distributora pohonných hmot v souvislosti se snížením kauce  

Distributorovi pohonných hmot, kterému byla snížena kauce, vzniká v souvislosti  

se snížením kauce oznamovací povinnost. Okruh údajů potřebných pro posouzení splnění 

podmínek pro snížení kauce, které je distributor pohonných hmot povinen celnímu úřadu 

sdělovat, zveřejní celní úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Distributor pohonných hmot, kterému byla snížena kauce, je povinen dle § 6ie odst. 1 

novelizovaného zákona o pohonných hmotách celnímu úřadu oznámit: 

a) změnu údajů o vlastnické struktuře a 

b) změnu údajů o tom, které osoby vykonávají významný vliv na řízení tohoto distributora 

pohonných hmot 

Oznámení se podává do 5 pracovních dnů od této změny. Nesplnění oznamovací 

povinnosti pak vede k sankcím dle daňového řádu. 

 

Distributor pohonných hmot, kterému byla snížena kauce, je povinen dle § 6ie odst. 2 

novelizovaného zákona o pohonných hmotách oznámit celnímu úřadu údaje potřebné pro 

posouzení ekonomické stability; pro ověření ekonomické stability distributor pohonných hmot 

předloží celnímu úřadu: 

a) kopii přiznání k dani z příjmů, 

b) účetní závěrku u osob vedoucích účetnictví, 

c) výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích osob vedoucích daňovou evidenci, 

d) přehled přijatých úvěrů a půjček včetně termínu splatnosti a roční výše splátek, 

e) výši závazků z finančního pronájmu (leasingových závazků) se splatností do 1 roku 

a nad 1 rok, 

f) přehled majetku zatíženého zástavním právem s uvedením hodnoty tohoto majetku, 

g) výši pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti více než 180 dní a více než 360 dní, 

h) poslední známou skutečnost k měsíci případně čtvrtletí předcházejícímu datu podání 

návrhu na vydání povolení v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty u osob vedoucích 

účetnictví, 

i) ostatní podklady potřebné pro posouzení ekonomické stability - například 

při přeměnách společností zahajovací rozvahu, projekt fúze, projekt rozdělení apod., 

j) zprávu auditora; zprávu předkládají pouze osoby, které mají povinnost mít ověřenou 

účetní závěrku auditorem podle zákona o účetnictví; a 

k) konsolidovanou účetní závěrku, kterou předkládají pouze osoby, které mají povinnost 

sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mají povinnost podrobit se jejímu 

sestavení podle zákona o účetnictví. 

Oznámení se podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, to neplatí, 

pokud neuplynul 1 měsíc od sdělení těchto údajů při podání žádosti o snížení kauce. Podklady 

uvedené pod písmenem a) až c) je distributor pohonných hmot povinen předložit správci daně 

pouze tehdy, pokud jím již nebyly v kompletním rozsahu (včetně příloh) předloženy  

v elektronické podobě příslušnému finančnímu úřadu. 

 

 

 

 

 

 



Distributor pohonných hmot v souvislosti se snížením kauce nemusí dle § 6ie odst. 3 

novelizovaného zákona o pohonných hmotách uvádět údaje, které má celní úřad k dispozici, 

nebo jejichž změnu může celní úřad automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, 

do nichž má zřízen automatizovaný přístup: 

a) Jméno daňového subjektu 

b) Příjmení daňového subjektu 

c) Název právnické osoby 

d) Právní forma 

e) Identifikační číslo 

f) Rodné číslo 

g) Adresa místa pobytu 

h) Adresa místa podnikání 

i) Adresa sídla 

j) Identifikátor datové schránky 

k) Výpis z rejstříku trestů 

Uvedený seznam se netýká osob, které nemají v tuzemsku trvalý pobyt, přechodný 

pobyt na dobu delší než 90 dnů ani sídlo. Tyto osoby jsou povinny oznamovat změny všech 

údajů ve smyslu § 127 odst. 1 a 3 daňového řádu. 
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