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Věc: Informace – společné skladování motorové nafty s 30 % HVO s motorovou naftou 

s obsahem biosložky od 0 do 7 % ve skladovací nádržích čerpací stanice 

 

Ke znění zákona účinnému od: 1. 1. 2021 

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné  

Zpracoval: kpt. Ing. Pavel Říha  

Dne: 7. 12. 2020 

 

 

S účinností od 1. 1. 2021 dochází k novelizaci některých ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., 

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

Mimo jiné, se zrušuje dosavadní ustanovení § 54 odst. 4 zákona o spotřebních daních.  

Současně s tím se v ustanovení § 45 odst. 12 písm. b) zákona o spotřebních daních zrušují slova: 

„nebo pokud tato výsledná směs neobsahuje minerální oleje, u kterých lze uplatnit nárok  

na vrácení daně podle § 54 odst. 3 nebo 4". 

Směsi minerálních olejů, které jsou předmětem daně dle § 45 odst. 2 písm. o) zákona  

o spotřebních daních (dále jen „motorová nafta s minimálně 30 % HVO“) se zdaňují dle § 48 

odst. 20 zákona o spotřebních daních sazbou daně ve výši 10 950 Kč/1 000 l. 

Minerální oleje, které jsou předmětem daně dle § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních 

daních (dále jen „motorová nafta s obsahem biopaliva od 0 do 7 %“) se zdaňují dle § 48  

odst. 1 zákona o spotřebních daních stejnou sazbou daně ve výši 10 950 Kč/1 000 l. 

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 54 odst. 4 zákona o spotřebních daních je s účinností  

od 1. 1. 2021 zrušeno a současně byl novelizován § 45 odst. 12 písm. b) zákona o spotřebních 

daních, nebude považováno za výrobu minerálních olejů smíchání těchto dvou 

minerálních olejů již uvedených do volného daňového oběhu ve skladovacích nádržích 

čerpacích stanic. Jedná se o minerální oleje zdaněné stejnou sazbou daně a jejich sazba daně 

není nižší než sazba daně vzniklé směsi. 

Ve skladovacích nádržích čerpacích stanic tedy bude možné od 1. 1. 2021 společně skladovat 

(smíchat) motorovou naftu s obsahem biopaliva od 0 do 7 % s motorovou naftou s minimálně 

30 % HVO a popřípadě s dalším přídavkem až 7 % FAME. 

V souvislosti s touto skutečností může nastat situace, že se ve skladovací nádrži čerpací stanice 

bude nacházet neprodaný zůstatek motorové nafty s minimálně 30 % HVO, na kterou bylo 

možno do konce roku 2020 uplatnit nárok na vrácení daně dle § 54 odst. 4 zákona o spotřebních 

daních a do této nádrže bude následně naskladňována motorová nafta s obsahem biopaliva  

od 0 do 7 %.  



 

Na některých čerpacích stanicích pohonných hmot je technicky nemožné (technologicky 

nevyčerpatelný zbytek skladovaných pohonných hmot v nádrži a v potrubí), případně 

ekonomicky náročné úplně vyčerpat a vyčistit skladovací nádrže tak, aby v nich nezůstaly 

neprodané zásoby motorové nafty s minimálně 30 % HVO. Při novém naskladnění motorové 

nafty s obsahem biopaliva od 0 do 7 % tak dojde k nevyhnutelnému smíchání těchto dvou 

pohonných hmot. 

Tato skutečnost však byla projednána s Ministerstvem financí a bylo seznáno,  

že se jí nelze vyhnout a nebudou z ní vyvozovány důsledky.  

Obdobně bylo postupováno při naskladňování směsi motorové nafty s minimálně 30 % HVO 

do nádrží s nevyčerpatelnými zůstatky motorové nafty s obsahem biopaliva od 0 do 7 % 

S přihlédnutím k tomu, že zákon o spotřebních daních již toto smíchání motorové nafty  

s minimálně 30 % HVO s motorovou naftou s obsahem biopaliva od 0 do 7 % ve skladovacích 

nádržích čerpací stanice po 1. 1. 2021 umožňuje a vzhledem k nezbytnému zajištění plynulého 

zásobování a provozu čerpacích stanic na přelomu let 2020/2021, není třeba čekat na úplné 

vyčerpání skladovací nádrže čerpací stanice a lze akceptovat i naskladňování pohonných hmot 

již v průběhu prosince 2020. 

 

plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková 

ředitelka odboru 23 Daní 

Generální ředitelství cel 
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