
Č.j. 2394/2020-900000-231 

 

Věc: Informace – Číselné označení výrobků na tiskopise DAP a na hlášení BIO u směsi 

motorové nafty s 30 % HVO 

 

Ke znění zákona o spotřebních daních účinnému od: 1. 1. 2020 

Ke znění zákona o ochraně ovzduší účinnému od: 1. 1. 2020 

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: 50808/2019-900000-231 ze dne 16.12.2019 

Zpracoval: kpt. Ing. Pavel Říha 

Dne: 10. 1. 2020 

Vzhledem k tomu, že v současné době začínají být uváděny do volného daňového oběhu různé 

směsi motorové nafty s biopalivy, případně směsi motorové nafty s hydrogenovanými 

rostlinnými oleji splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv (dále jen „HVO“), obdrželo 

Generální ředitelství cel od dodavatelů pohonných hmot dotazy, jaká čísla výrobků u těchto 

směsí se mají uvádět na tiskopisech daňového přiznání ke spotřební dani dle § 18 zákona  

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

o spotřebních daních) a na tiskopisech hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního 

množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely dle § 19 odst. 9 zákona  

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 

ovzduší“). 

K uvedeným dotazům Generální ředitelství cel sděluje následující.  

Byly upraveny Pokyny k vyplnění hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství 

biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely dle § 19 odst. 9 zákona  

o ochraně ovzduší (dále jen „hlášení BIO“). Pokyny k tiskopisu DA-741 GŘC platné  

od 1. 1. 2020. Pro větší srozumitelnost došlo k úpravě textu názvu výrobku a byly nově 

zavedeny nová čísla výrobku. 

V následující informativní tabulce jsou pro přehlednost uvedeny nejběžnější dodávané směsi 

motorové nafty s biopalivy, případně směsi motorové nafty s HVO, s vyznačením čísla výrobku 

udávaného na formulářích daňového přiznání (formulář 25 3401 MFin 3401 - vzor č. 3) 

a na formuláři o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv. 
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Číselné označení výrobků na tiskopise DAP a na hlášení BIO u směsi motorové nafty s 30 % HVO 

Označení vybraného výrobku Kód KN 

Předmět daně 

dle zákona       

o SPD 

Číslo výrobku 

na DAP 

Číslo výrobku 

na hlášení 

BIO 

Motorová nafta - 100 % - čistá, bez přídavku jakéhokoliv biopaliva 2710 19 43 § 45/1/b 271040 271040 

HVO – 100 % - pro pohon motorů 2710 19 43 § 45/1/b 271040 382406 

FAME 100 % - pro pohon motorů 3826 00 10 § 45/3/m 382408 382408 

Směs motorové nafty (bez FAME) s obsahem HVO nad 30 % 2710 19 43 § 45/2/o 

271092 odvod 

daně 
271092 

271093 vratka 

daně 
x 

Směs motorové nafty (bez FAME) s obsahem HVO méně než 30 % 2710 19 43 
§ 45/1/b 

271040 271056 
§ 45/2/f 

Směs motorové nafty (s FAME do 7 %) s obsahem HVO nad 30 % 2710 20 11 § 45/2/o 

271092    

odvod daně 
271094 

271093   

vratka daně 
x 

Směs motorové nafty (s FAME do 7 %) s obsahem HVO méně než 30 % 2710 20 11 

§ 45/1/b 

271053 271056 § 45/2/j 

§ 45/2/f 
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Číselné označení výrobků na tiskopise DAP a na hlášení BIO u směsi motorové nafty s 30 % HVO 

Označení vybraného výrobku Kód KN 

Předmět daně 

dle zákona     

o SPD 

Číslo výrobku 

na DAP 

Číslo výrobku 

na hlášení 

BIO 

Směs motorové nafty (s FAME nad 7 % do 30 %)  

s obsahem HVO nad 30 % 
2710 20 11 § 45/2/f 271053 271056 

Směs motorové nafty (s FAME nad 7 % do 30 %)  

s obsahem HVO méně než 30 % 
2710 20 11 § 45/2/f 271053 271056 

Směs motorové nafty s FAME do 7 %  

(Bez HVO) 
2710 20 11 

§ 45/1/b 
271085 271085 

§ 45/2/j 

Směs motorové nafty s MEŘO nad 30 %  

(Bez HVO) 
3826 00 90 § 45/2/c 271037 271037 

Směs motorové nafty s FAME (vyjma MEŘO) nad 30 %  

(Bez HVO) 
3826 00 90 § 45/2/f 271053 271053 
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