
Č.j. 47492/2015-900000-233 

 
 

Věc: Oznamovací povinnost distributorů pohonných hmot 

 

Ke znění zákona platnému dne: 1. 7. 2015  

Ke znění zákona účinnému od: 1. 7. 2015  

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: 35409/2015-900000-233 

Zpracoval: kpt. Mgr. Jan Timko 

Dne: 8. 9. 2015  

 

Na základě poznatků získaných při administraci oznámení distributorů pohonných hmot 

podaných za první vykazované období (tj. červenec 2015) v souladu s ustanovením § 6ka 

zákona 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), považujeme za žádoucí upozornit zpracovatele těchto oznámení na identifikované 

nedostatky, které byly příčinou potíží při následném načítání podaných oznámení do příslušné 

aplikace vedené Celní správou České republiky. 

Nezbytným předpokladem pro úspěšné načtení podaného oznámení je důsledné dodržení těchto 

základních principů:  

 při zpracování oznámení používat výhradně vzorové soubory zveřejněné na 

internetových stránkách celní správy; 

 zachovat přednastavené formátování buněk jednotlivých sloupců; 

 neměnit pořadí ani počet sloupců (pořadí a počet sloupců musí být zachováno  

i v případech, kdy některé sloupce distributor vůbec nevyplňuje); 

 údaje do jednotlivých buněk uvádět ve struktuře uvedené v pokynech (nepřidávat žádné 

mezery, zarovnání apod., např. v případě kódů Kombinované nomenklatury dodržet 

zápis uvedený v příloze č. 3, tj. uvést kód KN ve tvaru 2710194390 nikoliv ve tvaru 

2710 19 43 90 apod.); 

 v případech, kdy je stanoven omezený počet desetinných míst (viz sloupce množství  

a cena za měrnou jednotku) je nezbytné při zápisu údajů skutečně dodržet maximální 

počet desetinných míst (ve sloupci cena za měrnou jednotku tak mohou být uvedeny 

např. tyto údaje: 22,15 nebo 22,1 ale i 22 odpovídá-li uvedený údaj skutečnosti);  

 za korektní zápis však nelze považovat stav, kdy subjekt ve výše zmiňovaném sloupci 

nastaví formát buněk „číslo“ a omezí počet zobrazených desetinných míst na dvě, avšak 

při zobrazení řádku vzorců je evidentní, že v buňce je ve skutečnosti uveden údaj na 

více desetinných míst např.: 22,14567 apod.); 

 předmětem oznamovací povinnosti jsou výhradně pohonné hmoty ve smyslu ustanovení 

§ 2 písm. a) zákona o pohonných hmotách (pozn.: kódy nomenklatury všech pohonných 

hmot, které jsou předmětem oznamovací povinnosti, jsou uvedeny v příloze č. 3);  

 jestliže ve vykazovaném období neuskuteční distributor pohonných hmot žádný nákup 

nebo prodej pohonných hmot, oznámí tuto skutečnost místně příslušnému celnímu 

úřadu (nebude však odesílat nevyplněné tabulky nebo tabulky s údaji „0“); 

 

Přestože lze důvodně předpokládat, že v následujícím vykazovaném období by již měla být 

většina prvotních problémů spojených s praktickým plněním této nově stanovené zákonné 

povinnosti vyřešena, obraťte se v případě potřeby konzultace či upřesnění podaných informací 

na místně příslušný celní úřad, příp. přímo na odbor 23 Daní Generálního ředitelství cel.  


