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Vrácení daně z ostatních benzinů podle § 56a zákona o SPD (vznik nároku na vrácení, 

den spotřeby, měření skutečné spotřeby) 

Ke znění zákona o spotřebních daních účinnému od: 27.4.2022 

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné 

Zpracoval: kpt. Ing. Jana Merhoutová 

Dne: 25.07.2022 

 

Informace je vydána na základě dotazu týkajícího se vracení spotřební daně z ostatních benzinů, 

které byly použity v rámci podnikatelské činnosti, a to jinak než pro prodej, pro pohon motorů, 

pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., 

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

K uvedenému problematice uvádí GŘC následující: 

Zákonnými předpoklady pro vrácení spotřební daně z ostatních benzinů jsou: 

1. nákup této komodity za cenu včetně daně nebo její výroba či její pořízení v režimu 

podmíněného osvobození a 

2. prokazatelné použití této komodity v rámci podnikatelské činnosti; účelem použití 

nesmí být prodej, pohon motorů, výroba tepla nebo výroba směsí uvedených 

v ustanovení § 45 odst. 2 zákona o SPD. 

Den spotřeby 

Podle § 56a odst. 3 zákona o SPD vzniká nárok na vrácení daně dnem spotřeby ostatních 

benzinů pro jiné účely, než je prodej, pohon motorů, výroba tepla nebo výroba směsí uvedených 

v ustanovení § 45 odst. 2 zákona o SPD. 

Okamžikem spotřeby se zabýval např. Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 9 Afs 64/2012-27. 

Právní věta: „Okamžik spotřeby vybraného výrobku tak nutně nemůže být vázán na interní 

technologické postupy výroby podnikatelského subjektu, ale na objektivní, faktickou spotřebu 

příslušné komodity, tj. její zánik. Zánikem přitom může být jak absolutní konzumace 

předmětné látky (např. když látka shoří či se odpaří), tak její přeměna na komoditu spotřební 

dani nepodléhající (změna na tzv. odpadní olej).“ 

Výkladem pojmu spotřeba se zabývají také rozsudky Nejvyššího správního soudu č.j. 9 Afs 

51/2011 a č.j. 9 Afs 81/2012. 

Prokázání oprávněnosti nároku 

Podle § 56a odst. 5 zákona o SPD při uplatnění nároku na vrácení daně je osoba povinna 

prokázat, že ostatní benziny, které byly použity podle § 56a odst. 1 zákona o SPD, již nelze 

dále použít pro pohon motorů, výrobu tepla nebo výrobu směsí podle § 45 odst. 2. Podle 

důvodové zprávy k zákonu č. 407/2012 Sb., kde je u předmětného novelizačního bodu uvedeno: 

„Novelizační bod má reagovat na situace, kdy subjekt použije ostatní benziny pro jiné účely než 

je pohon motorů, výroba tepla nebo smíchání s pohonnou hmotou, avšak i po tomto použití je 

ostatní benzín stále v takovém stavu (například jemně znečištěn), že jej lze pro tyto účely daňově 

zneužít. Oprávněnost nároku na vrácení daně bude muset být nově doložena, respektive 

prokázána, například doklady o likvidaci. Za likvidaci se nepovažuje regenerace minerálního 
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oleje. Dále subjekt může využít možnosti předat nebo prodat provozovateli daňového skladu 

zdaněné znečištěné ostatní benziny k přepracování nebo úpravě (viz § 54 odst. 2 písm. b) 

zákona), který je opětovně uvede do režimu podmíněného osvobození od daně. Za likvidaci 

nelze považovat ani případy, kdy jsou znečištěné benzíny předány nebo prodány do zařízení, 

kde jsou spalovány minerální oleje za účelem výroby tepla. I v tomto případě jsou ostatní 

benziny předávány nebo prodávány se spotřební daní a příjemce, který je následně použije pro 

výrobu tepla, pak postupuje podle § 56.“ 

Podle § 56 odst. 2 zákona o SPD vzniká nárok na vrácení daně právnickým a fyzickým osobám, 

které nakoupily za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu 

podmíněného osvobození od daně ostatní benziny a prokazatelně tyto použily pro výrobu tepla. 

V tomto případě se však musí jednat stále o ostatní benziny.  

Pokud by však použitím ostatních benzinů došlo k jejich přeměně na odpadní oleje ve smyslu 

§ 45 odst. 1 písm. d) zákona o SPD a tyto by byly následně použity pro výrobu tepla, vznikla 

by povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 46 odst. 1 písm. g) nebo h) zákona o SPD. 

Měření spotřeby ostatních benzinů  

V případě prokázání množství skutečně spotřebovaných ostatních benzinů je vhodně odkázat 

na rozsudek č.j. 1 Afs 289/2019, který řeší obdobnou problematiku, a to konkrétně vracení daně 

podle § 56 zákona o SPD, vyjádřil Nejvyšší správní soud nesouhlas „se závěrem krajského 

soudu o tom, že by zákonné úpravě o prokázání množství skutečné spotřebovaného 

minerálního oleje pro výrobu tepla podle § 56 zákona o spotřebních daních a § 2 odst. 1 

vyhlášky č. 413/2003 Sb. v projednávané věci nebylo možno dostát rovněž kvalifikovaným 

výpočtem na základě objektivních a prokazatelných vstupních údajů.“ 

Dále je v tomto rozsudku odkazováno na rozsudek č.j. 9 Afs 308/2019-38: „pro úspěšné 

uplatnění nároku na vrácení spotřební daně musí být z předložených dokladů a evidence 

prokazatelná spotřeba lehkých topných olejů v souladu se zákonem stanoveným účelem. 

Množství skutečné spotřeby těchto olejů pro výrobu tepla ve smyslu § 2 odst. 1 vyhlášky 

č. 413/2003 Sb. tak jistě nelze „prokázat“ libovolným a nijak nepodloženým odhadem 

spotřeby.“ 

Nejvyšší správní soud v rozsudku připouští: „aby množství skutečné spotřeby minerálních olejů 

pro výrobu tepla ve smyslu § 2 odst. 1 vyhlášky č. 413/2003 Sb. bylo možno prokázat rovněž 

pomocí výpočtu provedeného na základě objektivních a prokazatelných vstupních údajů.“ 

Příklady výpočtů provedených na základě objektivních a prokazatelných vstupních údajů: 

- Obecný: Používání kalibrované nádrže na skladování ostatních benzinů a měření výšky 

hladiny v této nádrži. Výška hladiny je prvotně zaznamenána v cm s následným 

přepočtem na litry dle litrovací tabulky. K nádrži by měly být přepočítávací tabulky, 

zvláště pokud nádrž nemá pravidelný tvar. 

- Konkrétní anonymizovaný (z dotazu, na základě, kterého byla sepsána tato informace): 

Ostatní benziny jsou používány k testování výrobků. Po ukončení testování se zbytkový 

ostatní benzin nachází jak na testovaných výrobcích, tak i uvnitř. V pravidelných 

intervalech se měří toto zbytkové množství ostatního benzinu, a to zvážením 

testovaného výrobku a porovnáním s hmotnostním limitem stanoveným pro každý typ 

vyráběného výrobku (je stanoven i max. limit, při jehož překročení dochází k ověření 

funkčnosti a nastavení systému). 
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Vždy je vhodné konzultovat způsob měření, či výpočtu spotřeby s místně příslušným správcem 

spotřební daně před prvním uplatněním nároku na vrácení spotřební daně. 
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