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Stanovisko k osvobození leteckých pohonných hmot používaných Leteckou službou PČR 

Vážená paní  

K Vašemu dotazu, zda je možné využít na dodávky leteckých pohonných hmot (dále jen 

„LPH“) pro vrtulníky provozované Leteckou službou Policie ČR osvobození podle § 49 odst. 

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

o SPD“) a to při hašení požárů nebo zdolávání jiných mimořádných událostí a k letům 

při pátrání a záchraně Vám sdělujeme následující. 

Podle § 49 odst. 6 zákona o SPD jsou od daně osvobozeny LPH benzinového typu uvedené 

pod kódy nomenklatury 2710 12 31 nebo 2710 12 70 nebo tryskové palivo uvedené pod kódem 

nomenklatury 2710 19 21 používané jako pohonná hmota pro leteckou dopravu, letecké práce, 

zkoušení, opravu nebo údržbu letadel, s výjimkou minerálních olejů používaných pro soukromé 

rekreační létání. Pro účely zákona o SPD se soukromým rekreačním létáním rozumí používání 

letadla jeho vlastníkem nebo právnickou nebo fyzickou osobou, která je oprávněna je používat 

na základě nájmu nebo jiným způsobem jinak než pro účely podnikání, zejména jinak než 

pro přepravu cestujících nebo zboží, pro poskytování služeb letadly za úplatu nebo 

pro potřeby orgánů veřejné správy (§ 49 odst. 7 zákona o SPD).  

Výše popsané činnosti, vykonávané Leteckou službou Policie ČR, lze považovat za činnosti 

prováděné pro potřeby orgánů veřejné správy.  

Na základě výše uvedeného jsme dospěli k závěru, že pro Vámi vyjmenované činnosti lze 

použít LPH osvobozené od SPD v souladu s § 49 odst. 6 a 7 zákona o SPD, a to bez 

zvláštního povolení (§ 53 odst. 1 zákona o SPD). Pokud jsou minerální oleje předmětem 

prodeje dalšímu uživateli, zvláštní povolení se vyžaduje. 
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Pro úplnost doplňujeme, že odbor 23 - Daní Generálního ředitelství cel není místem 

pro oficiální výklad obecně závazných právních předpisů (touto kompetencí jsou nadány pouze 

soudy) a rovněž ani k poskytování právního poradenství v individuálních záležitostech. 

Vzhledem k tomu má tato informace pouze orientační charakter a nelze ji aplikovat v právních 

záležitostech. 

S pozdravem 

 

 

 

 

plk. Ing. Jan Boháč, MBA 

ředitel odboru 

odbor 23 – Daní 

Generální ředitelství cel 
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