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Věc: Povinnost provozovatele čerpací stanice vést evidenci o množství prodaných nebo 

vydaných pohonných hmot  

Ke znění zákona platnému dne: 22. 5. 2017 

Ke znění zákona účinnému od: 6. 6. 2017 

Nahrazuje předchozí zveřejněnou informaci: č. j. 64322-2/2016-900000-231 

Zpracoval: kpt. Ing. B. Kotenová 

Dne: 12. 12. 2017 

 

Podle ustanovení § 5 odst. 9 písm. c) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a 

čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, které nabylo účinnosti dnem 1. 7. 2011, 

je provozovatel čerpací stanice povinen zajistit, aby byla za každý kalendářní den vedena 

průkazná evidence o množství prodaných nebo vydaných pohonných hmot, ve které je zvlášť 

za každý výdejní stojan pohonných hmot zaznamenán stav součtového počítadla na stanoveném 

měřidle podle zákona o metrologii; tuto evidenci je provozovatel čerpací stanice povinen 

uchovávat po dobu 3 let ode dne prodeje nebo výdeje pohonných hmot; provozovatel čerpací 

stanice je dále povinen zajistit, aby na požádání orgánů uvedených v § 7 odst. 3 téhož zákona 

(celních úřadů) byla evidence bezodkladně předložena a byl vyvolán stav součtového počítadla 

stanoveného měřidla podle zákona o metrologii. 

Plnění výše uvedených povinností kontrolují celní úřady podle ustanovení § 7 odst. 3 

zákona č. 311/2006 Sb. 

Pro splnění těchto povinností musí být každý výdejní stojan pohonných hmot 

provozovaný na čerpací stanici vybaven nenulovatelným součtovým počítadlem všech 

měřených množství, které je součástí stanoveného měřidla podle zákona č. 505/1990 Sb., o 

metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o metrologii“). Součtová počítadla 

mohou být mechanická (elektromechanická) nebo elektronická. Zaznamenávají výdej, prodej 

nebo technologický pohyb (přetoče, vzorky) pohonných hmot.  

Data zaznamenaná stanovenými měřidly se mohou přenášet a archivovat v elektronické 

podobě v řídicím systému čerpací stanice. Čerpací stanice mohou tvořit síť s jedním společným 

řídicím systémem a informace o pohybech zboží jsou zpracovávány centrálně. Pokud jsou 

výdejní stojany pohonných hmot na čerpací stanici vybaveny měřidly připojenými na příslušný 

řídicí systém se sběrem dat o pohybech pohonných hmot, pak je možné primárně považovat 

denní údaje o stavu jednotlivých měřidel uložené v řídicím systému za průkaznou evidenci 

o množství prodaných nebo vydaných pohonných hmot a záznam stavů příslušných součtových 

počítadel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 9 písm. c) zákona pohonných hmotách, za 

předpokladu, že stavy uložené v řídicím systému čerpací stanice se shodují se stavy součtových 

počítadel, jejichž nenulovatelný výstup je právě metrologicky ověřeným stavem (výstupem) 

stanoveného měřidla podle zákona o metrologii. 

V případě, že dojde k výměně některého z měřidel (z důvodu poruchy, modernizace 

výdejního zařízení apod.), je třeba uzavřít evidenci o výdeji pohonných hmot přes toto měřidlo. 

Po výměně příslušného měřidla otevřít novou evidenci pro toto měřidlo a zaznamenat výchozí 
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stav součtového počítadla tohoto měřidla před zahájením výdeje pohonných hmot do řídicího 

systému čerpací stanice. 

Provozovatel čerpací stanice s výdejními stojany pohonných hmot osazenými měřidly 

nepřipojenými k příslušnému řídicímu systému musí každý kalendářní den opsat stav 

součtového počítadla každého takového výdejního stojanu umístěného na čerpací stanici do 

evidence množství prodaných nebo vydaných pohonných hmot. 

Příslušný celní úřad je oprávněn při kontrole plnění povinností podle výše uvedeného 

ustanovení vyžádat si předložení evidence množství prodaných nebo vydaných pohonných 

hmot a vyvolání stavu součtového počítadla, jehož údaje provozovatel čerpací stanice eviduje. 

Provozovatel čerpací stanice je povinen požadovanou evidenci bezodkladně předložit a zajistit 

vyvolání stavu součtového počítadla (podle typu, kterým je výdejní stojan vybaven), dále pak 

také vysvětlit a doložit případně zjištěný rozdíl mezi vydaným množstvím pohonných hmot 

odečteným z příslušného součtového počítadla a množstvím zjištěným z dat vedených 

v evidenci pro stejné měřidlo a prověřované období. V předmětném ustanovení použitý pojem 

bezodkladně znamená „v průběhu místního šetření“, v rámci kterého příslušný celní úřad 

požaduje předložení uvedené evidence a vyvolání stavu součtového počítadla.  

Skutečnost, že provozovatel respektive obsluha čerpací stanice není schopna vyvolat 

stav součtového počítadla, není v žádném případě důvodem k prodlužování místního šetření, 

pokud již celní úřad má za to, že byly provedeny všechny ostatní úkony, které měly být dle jeho 

posouzení provedeny, neboť je věcí provozovatele čerpací stanice, aby její obsluha byla 

dostatečně proškolena a vybavena, aby tento úkon provedla (místní šetření za běžných okolností 

trvá minimálně jednu hodinu, což je doba zcela dostačující) a splnila tak uloženou zákonnou 

povinnost. 

 


