
Nakládání s odpadními oleji – komentář k přiloženému schématu 

Aktualizováno dle znění ZSpD účinného ke dni 1. 1. 2015  

(změny jsou vyznačeny modrou barvou)  

 

Obecný úvod do problematiky 

 Podmínky nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani (tedy  

i minerálními oleji) na daňovém území České republiky stanoví zákon č. 353/2003 Sb.,  

o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSpD“).    

 Z hlediska možností nakládání s odpadními oleji na daňovém území České republiky 

v souladu s příslušnými ustanoveními ZSpD je rozhodující sazební zařazení konkrétního 

odpadního oleje podle Všeobecných interpretačních pravidel pro Harmonizovaný systém, 

nikoliv katalogové číslo odpadního oleje dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech  

a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky  

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

 Pro účely ZSpD jsou proto za odpadní oleje považovány výhradně minerální oleje 

uvedené pod kódy nomenklatury 2710 91 až 2710 99, které jsou předmětem daně z minerálních 

olejů dle § 45 odst. 1 písm. d) ZSpD. 

 V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 ZSpD: „Povinnost daň ve stanovené lhůtě přiznat 

a zaplatit vzniká okamžikem uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu  

na daňovém území České republiky.“. 

 Dle ustanovení § 49 odst. 1 jsou od daně z minerálních olejů osvobozeny minerální oleje 

uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 6 ZSpD používané pro jiné účely, než je pohon motorů nebo výroba 

tepla. Od daně nejsou takto osvobozeny ostatní benziny a minerální oleje používané 

k mineralogickým postupům (dále jen „MIPOS“) nebo v metalurgických procesech (dále jen 

„MEPRO“). 

 Vzhledem k výše uvedenému lze tedy konstatovat, že veškeré odpadní oleje uvedené do 

volného daňového oběhu na daňovém území České republiky jsou primárně osvobozeny od 

spotřební daně dle § 49 odst. 1 ZSpD a původci odpadních olejů (pozn.: původcem odpadních 

olejů je třeba rozumět osobu, při jejíž činnosti odpadní olej vznikl – např. autoservis – výměna 

oleje) vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit pouze v ZSpD stanovených případech (tj. jsou-li 

nabízeny či použity pro pohon motorů, výrobu tepla, MIPOS nebo MEPRO). 

 Podmínky nakládání s vybranými výrobky osvobozenými od daně následně stanoví  

§ 13 a v případě minerálních olejů osvobozených od daně dále § 52a a § 53 ZSpD. 

 Ve smyslu ustanovení § 13 ZSpD lze vybrané výrobky osvobozené od daně  

(s výjimkou v ZSpD taxativně stanovených případů) přijímat a užívat pouze na základě 

povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně (dále jen „povolení“).   

 V případě odpadních olejů se konkrétně jedná o ustanovení § 52a a § 53 odst. 3 ZSpD, 

v nichž je mimo jiné uvedeno, že povolení nemusí mít uživatelé, kteří prodávají nebo předávají 

odpadní oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. d) ZSpD, které sami vyrobili nebo při jejichž činnosti 

tyto odpadní oleje vznikly, v množství menším než 10 000 litrů za jeden kalendářní rok. 

 To znamená, že povinnost postupovat dle konkrétních ustanovení ZSpD bude  

u jednotlivých původců odpadních olejů přímo ovlivněna jednak množstvím odpadních olejů 

vyprodukovaných za jeden kalendářní rok, ale i účelem použití/určení odpadních olejů. 

   



K jednotlivým bodům schématu 

Původce odpadních olejů může s odpadními oleji osvobozenými od daně, které byly uvedeny 

do volného daňového oběhu naložit v zásadě těmito způsoby: 

 odpadní oleje sám spotřebuje (dále jen „původce-spotřebitel“) – viz bod 1A schématu; 

 odpadní oleje prodá nebo bezplatně předá konečnému příjemci – viz bod 1B schématu; 

 prodá nebo bezplatně předá odpadní oleje osvobozené od daně držiteli povolení  

(viz § 13 a § 52a odst. 1 ZSpD – dále také „příjemce-přeprodejce“, jestliže daný subjekt 

odpadní oleje dále výhradně přeprodává a sám nikdy nespotřebovává) – viz body 2 a 5 

schématu;  

 prodá nebo bezplatně předá odpadní oleje osvobozené od daně držiteli povolení  

(viz § 13 a § 52a odst. 1 ZSpD – dále také „příjemce-uživatel“, jestliže daný subjekt 

odpadní oleje dle konkrétních podmínek dále prodává, bezplatně předává nebo sám 

spotřebovává) – viz body 2 a 4 schématu; 

 prodá nebo bezplatně předá odpadní oleje osvobozené od daně provozovateli daňového 

skladu [viz § 19a a § 53 odst. 2 písm.a) ZSpD – dále také „příjemce-provozovatel DS“] 

– viz body 2 a 6 schématu.  

 

ad 1A) Postup při spotřebě odpadních olejů původcem-spotřebitelem 

 Jestliže původce-spotřebitel odpadní oleje, které sám vyrobil nebo při jehož činnosti 

tyto odpadní oleje vznikly, sám spotřebuje pro pohon motorů, výrobu tepla, MIPOS nebo 

MEPRO, vznikne původci-spotřebiteli povinnost daň přiznat a zaplatit dle § 46 odst. 1  

písm. h) ZSpD (viz bod 1A odrážky 1 až 3 schématu) s tím, že původce-spotřebitel je dále 

oprávněn postupovat dle bodu 3 schématu, tzn. že: 

 v případě spotřeby pro pohon motorů a výrobu tepla zdanění trvá (viz bod 3 odrážky  

1 a 2 schématu); 

 v případě spotřeby pro MIPOS nebo MEPRO může původce-spotřebitel následně 

uplatnit nárok na vrácení daně dle § 55 ZSpD (viz bod 3 odrážka 3 schématu).  

 Pokud původce-spotřebitel spotřebuje odpadní oleje pro jiné účely, povinnost daň 

přiznat a zaplatit nevzniká a trvá osvobození odpadních olejů od daně dle § 49 odst. 1 ZSpD 

(viz bod 1A odrážka 5 schématu). 

Povinnost daň přiznat a zaplatit dle 9 odst. 3 písm. b) ZSpD však vznikne i původci-

spotřebiteli (bez ohledu na skutečnost, že jeho „produkce“ odpadních olejů je menší než 10 000 

litrů za kalendářní rok), jestliže odpadní oleje osvobozené od daně prodá nebo bezplatně předá 

v rozporu s podmínkami stanovenými v ZSpD, např. v  případě prodeje odpadních olejů 

osvobozených od daně subjektu, který není držitelem povolení dle § 13 ZSpD, přestože by jeho 

držitelem být měl (viz bod 1B odrážka 4 schématu). 

 

ad 1B) Postup při prodeji/předání odpadních olejů dalším subjektům pro účely, které 

zakládají původci odpadních olejů povinnost daň přiznat a zaplatit   

 Jestliže původce odpadních olejů prodá nebo bezplatně předá odpadní oleje pro pohon 

motorů, výrobu tepla, MIPOS nebo MEPRO, vzniká původci odpadních olejů povinnost daň 

přiznat a zaplatit dle § 46 odst. 1 písm. g) ZSpD (viz bod 1B, odrážky 1 až 3 schématu).  



To znamená, že původce odpadních olejů přizná a zaplatí daň na účet místně příslušného 

správce daně a odpadní oleje prodá příjemci-spotřebiteli včetně spotřební daně. 

 Příjemce-spotřebitel je dále oprávněn postupovat dle bodu 3 schématu, tzn. že:  

  v případě spotřeby pro pohon motorů a výrobu tepla zdanění trvá (viz bod 3 odrážky  

1 a 2 schématu); 

 v případě spotřeby pro MIPOS nebo MEPRO může příjemce-spotřebitel následně 

uplatnit nárok na vrácení daně dle § 55 ZSpD (viz bod 3 odrážka 3 schématu). 

 Pokud by původce odpadních olejů prodal odpadní oleje osvobozené od daně v rozporu 

s podmínkami stanovenými v ZSpD (např. v  případě prodeje odpadních olejů osvobozených 

od daně subjektu, který není držitelem povolení dle § 13 ZSpD, přestože by jeho držitelem být 

měl), vznikla by původci odpadních olejů povinnost daň přiznat a zaplatit dle § 9 odst. 3 písm. 

b) ZSpD (viz bod 1B odrážka 4 schématu).  

Pozn.: V souladu s ustanovením § 53 odst. 3 ZSpD nemusí mít povolení původce odpadních 

olejů, který prodává nebo předává odpadní oleje, které sám vyrobil nebo při jehož činnosti tyto 

odpadní oleje vznikly, v množství menším než 10 000 litrů za jeden kalendářní rok. V opačném 

případě je původce odpadních olejů oprávněn tyto odpadní oleje prodat nebo předat pouze za 

splnění předpokladu, že je držitelem povolení dle § 13 ZSpD.  

  

ad 2) Postup při prodeji/předání odpadních olejů osvobozených od daně  

 V případě prodeje nebo bezplatného předání odpadních olejů pro jiné účely (pozn.: 

jiným účelem je třeba rozumět i prodej/předání odpadních olejů pro jakýkoliv jiný účel než 

pohon motorů, výrobu tepla, MIPOS nebo MEPRO, tzn. i prodej/předání odpadních olejů bez 

uvedení konkrétního jiného účelu použití) je původce odpadních olejů oprávněn prodat/předat 

odpadní oleje osvobozené od daně dle § 49 odst. 1 ZSpD: 

 příjemci-uživateli (viz bod 4 schématu), jedná se o subjekt, který nakoupené/převzaté 

odpadní oleje sám spotřebuje nebo je dále prodá/předá; příjemce-uživatel musí být vždy 

držitelem povolení v souladu s ustanovením § 13 a § 52a odst. 1 a 3 ZSpD (bez ohledu 

na množství nakoupených/prodaných odpadních olejů); 

 příjemci-přeprodejci (viz bod 5 schématu); jedná se o subjekt, který odpadní oleje sám 

nespotřebovává a jeho činnost lze charakterizovat jako nákup/sběr odpadních olejů 

osvobozených od daně od původců odpadních olejů a následný prodej těchto odpadních 

olejů osvobozených od daně dalším subjektům; příjemce-přeprodejce musí být vždy 

držitelem povolení v souladu s ustanovením § 13 a § 52a odst. 1 a 3 ZSpD (bez ohledu 

na množství nakoupených/prodaných odpadních olejů); 

 příjemci-provozovateli DS (viz bod 6 schématu); jedná se o subjekt, který je držitelem 

povolení k provozování daňového skladu dle § 19a ZSpD; v souladu s ustanovením  

§ 52a odst. 2 písm. a) provozovatel daňového skladu přijímá a užívá minerální oleje 

osvobozené od daně dle § 49 odst. 1 ZSpD (tedy i odpadní oleje) bez povolení;  

 

ad 3) Možnosti nakládání se zdaněnými odpadními oleji 

 Subjekt, který nakoupil řádně zdaněné odpadní oleje je oprávněn v souladu 

s příslušnými ustanoveními ZSpD postupovat takto: 



 v případě spotřeby (ale i případného dalšího prodeje) nakoupených odpadních olejů pro 

pohon motorů a výrobu tepla zdanění trvá (viz bod 3 odrážky 1 a 2 schématu); 

 v případě spotřeby pro MIPOS nebo MEPRO může subjekt následně uplatnit nárok  

na vrácení daně dle § 55 ZSpD (viz bod 3 odrážka 3 schématu).  

 

ad 4) Příjemce-uživatel 

 Jedná se o subjekt, který nakoupené/převzaté odpadní oleje osvobozené od daně dle  

§ 49 odst. 1 ZSpD sám spotřebuje nebo je případně dále prodá/předá. Příjemce-uživatel musí 

být vždy držitelem povolení v souladu s ustanovením § 13 a § 52a odst. 1 a 3 ZSpD (bez ohledu 

na množství nakoupených/prodaných odpadních olejů). 

 V závislosti na způsobu dalšího užití nakoupených/převzatých odpadních olejů  

je příjemce-uživatel oprávněn postupovat takto:   

 odpadní oleje sám spotřebuje pro pohon motorů, výrobu tepla, MIPOS nebo MEPRO; 

v tom případě vznikne příjemci-uživateli povinnost daň přiznat a zaplatit dle § 46  

odst. 1 písm. h) ZSpD (viz bod 1A odrážky 1 až 3 schématu) s tím, že příjemce uživatel 

je dále oprávněn postupovat dle bodu 3 schématu, tj.: 

- v případě spotřeby pro pohon motorů a výrobu tepla zdanění trvá (viz bod 3 odrážky 

1 a 2 schématu);  

- v případě spotřeby pro MIPOS nebo MEPRO může příjemce uživatel následně 

uplatnit nárok na vrácení daně dle § 55 ZSpD (viz bod 3 odrážka 3 schématu); 

 odpadní oleje sám spotřebuje pro jiné účely; v tom případě osvobození od daně dle  

§ 49 odst. 1 ZSpD trvá (viz bod 1A odrážka 5 schématu); 

 prodá/předá odpadní oleje dalšímu subjektu pro pohon motorů, výrobu tepla, MIPOS 

nebo MEPRO; v tom případě vznikne příjemci-uživateli povinnost daň přiznat  

a zaplatit dle § 46 odst. 1 písm. g) ZSpD (viz bod 1B odrážky 1 až 3 schématu); 

Pozn.: Subjekt, který řádně zdaněné odpadní oleje nakoupí je dále oprávněn postupovat 

způsobem uvedeným v bodu 3 schématu, případně může zdaněné odpadní oleje dále 

prodat/předat např. i provozovateli daňového skladu (viz bod 7 schématu). Tento 

subjekt nemusí být držitelem žádného povolení, jelikož nakládá s řádně zdaněnými (do 

volného daňového oběhu na daňovém území České republiky uvedenými) odpadními 

oleji.     

 prodá/předá odpadní oleje osvobozené od daně dle § 49 odst. 1 ZSpD některému ze 

subjektů uvedených v bodech 4 až 6 schématu (viz bod 2 schématu); pokud by však 

příjemce-uživatel odpadních olejů prodal odpadní oleje osvobozené od daně v rozporu 

s podmínkami stanovenými v ZSpD (např. v  případě prodeje odpadních olejů 

osvobozených od daně subjektu, který není držitelem povolení dle § 13 ZSpD, přestože 

by jeho držitelem být měl), vznikla by příjemci-uživateli povinnost daň přiznat a zaplatit 

dle § 9 odst. 3 písm. b) ZSpD (viz bod 1B odrážka 4 schématu).  

 

ad 5) Příjemce-přeprodejce 

 Jedná se o subjekt, který odpadní oleje sám nespotřebovává a jeho činnost lze 

charakterizovat jako nákup/sběr odpadních olejů osvobozených od daně od původců odpadních 



olejů a následný prodej těchto odpadních olejů osvobozených od daně dalším subjektům. 

Příjemce-přeprodejce musí být vždy držitelem povolení v souladu s ustanovením § 13 a § 52a 

odst. 1 a 3 ZSpD (bez ohledu na množství nakoupených/prodaných odpadních olejů). 

 V závislosti na způsobu dalšího užití nakoupených/převzatých odpadních olejů  

je příjemce-přeprodejce oprávněn postupovat takto: 

 prodá/předá odpadní oleje osvobozené od daně dle § 49 odst. 1 ZSpD některému ze 

subjektů uvedených v bodech 4 až 6 schématu (viz bod 2 schématu); pokud by však 

příjemce-přeprodejce odpadních olejů prodal odpadní oleje osvobozené od daně 

v rozporu s podmínkami stanovenými v ZSpD (např. v  případě prodeje odpadních olejů 

osvobozených od daně subjektu, který není držitelem povolení dle § 13 ZSpD, přestože 

by jeho držitelem být měl), vznikla by příjemci-přeprodejci povinnost daň přiznat a 

zaplatit dle § 9 odst. 3 písm. b) ZSpD (viz bod 1B odrážka 4 schématu); 

 prodá/předá odpadní oleje dalšímu subjektu pro pohon motorů, výrobu tepla, MIPOS 

nebo MEPRO; v tom případě vznikne příjemci-přeprodejci povinnost daň přiznat  

a zaplatit dle § 46 odst. 1 písm. g) ZSpD (viz bod 1B odrážky 1 až 3 schématu). 

Pozn.: Subjekt, který řádně zdaněné odpadní oleje nakoupí je dále oprávněn postupovat 

způsobem uvedeným v bodu 3 schématu, případně může zdaněné odpadní oleje dále 

prodat/předat např. i provozovateli daňového skladu (viz bod 7 schématu). Tento 

subjekt nemusí být držitelem žádného povolení, jelikož nakládá s řádně zdaněnými (do 

volného daňového oběhu na daňovém území České republiky uvedenými) odpadními 

oleji. 

 

Ad 6 a 7) Příjemce-provozovatel DS 

 Jedná se o subjekt, který je držitelem povolení k provozování daňového skladu dle  

§ 19a ZSpD. V souladu s ustanovením § 53 odst. 2 písm. a) ZSpD je provozovatel daňového 

skladu oprávněn přijímat a užívat minerální oleje osvobozené od daně dle § 49 odst. 1 ZSpD 

(tedy i odpadní oleje) bez povolení. 

  V závislosti na konkrétních podmínkách stanovených v příslušném povolení 

k provozování daňového skladu je příjemce-provozovatel DS oprávněn přijmout do daňového 

skladu i řádně zdaněné odpadní oleje k jejich přepracování nebo úpravě, případně jako materiál 

do vyráběných nebo zpracovávaných minerálních olejů. 

Pozn.: S ohledem na účely tohoto komentáře nepovažujeme za žádoucí dále podrobně 

specifikovat veškeré povinnosti držitelů povolení k provozování daňového skladu související 

s následným uvedením minerálních olejů do volného daňového oběhu, jelikož tyto možnosti 

nejsou ani předmětem řešení přiloženého schématu.  


