
Č. j. 19368/2016-900000-231  

Věc: Distribuce zkapalněných ropných plynů určených pro výrobu tepla   

  

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: 14. 4. 2016   

  

Informace je vydána na základě dotazu distributora pohonných hmot, jak správně postupovat 

při zpracování oznámení v případech prodeje zkapalněných ropných plynů určených pro výrobu 

tepla soukromým osobám, které tyto zkapalněné ropné plyny nenabývají pro účely podnikání  

a odmítají proto prodávajícímu sdělit svoje identifikační údaje (datum narození či rodné číslo). 

 

 V průběhu pracovních jednání souvisejících s plněním nově stanovené povinnosti 

distributorům pohonných hmot dle ustanovení § 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), byl přijat závěr,  

že z důvodu eliminování možného nelegálního nakládání se zkapalněnými ropnými plyny budou 

předmětem oznamovací povinnosti i zkapalněné ropné plyny určené pro výrobu tepla 

distribuované v autocisternách, železničních cisternách či jiných vhodných přepravních 

obalech o hmotnosti náplně převyšující 40 kg, přestože dle deklarovaného účelu použití  

se nejedná o pohonnou hmotu ve smyslu příslušných ustanovení zmiňovaného zákona. 

Vzhledem k nastíněným problémům souvisejícím se získáváním identifikačních údajů  

od soukromých osob, které nenabývají výše specifikované zkapalněné ropné plyny pro účely 

podnikání, mohou v současné době distributoři pohonných hmot při zpracování části 

oznamovací povinnosti týkající se těchto zkapalněných ropných plynů uvádět pouze souhrnné 

údaje v omezeném rozsahu stanoveném v pokynech pro „distributory LPG a LNG“. 

To znamená, že v daném případě uvede distributor pohonných hmot do oznámení souhrnný údaj 

zahrnující celkové množství prodaných zkapalněných ropných plynů v konkrétním období, 

pouze v členění dle jednotlivých kódů nomenklatury (tj. v případě, že distributor pohonných 

hmot v konkrétním období bude prodávat výhradně jeden druh zkapalněných ropných plynů 

např. kódu nomenklatury 2711 12 11 00, uvede v oznamovací povinnosti do jednoho řádku 

součet množství těchto zkapalněných ropných plynů, přestože se jednalo např. o prodej dvaceti 

různým odběratelům ve dvaceti různých dnech). 

 

Uvedený postup lze samozřejmě aplikovat výhradně v případě výše zmiňovaného prodeje 

zkapalněných ropných plynů určených pro výrobu tepla soukromým osobám, které tyto 

zkapalněné ropné plyny nenabývají pro účely podnikání. 

 

V budoucím období bude v příslušné aplikaci tato činnost odlišena zavedením nového 

specifického kódu. O této skutečnosti budeme neprodleně informovat.   

    

   


