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Barvení a značkování ostatních petrolejů KN 2710 19 25 po novele zákona o spotřebních 

daních před nabytím účinnosti prováděcí vyhlášky č. 61/2007 Sb. 

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

„zákon“) definuje v § 134b skupinu minerálních olejů, které jsou předmětem značkování a 

barvení. S účinností od 1. 5. 2011 patří do této skupiny minerálních olejů i ostatní petroleje 

KN 2710 19 25, které byly vyňaty ze skupiny minerálních olejů podléhajících povinnosti 

značkování podle § 134m zákona.  

Minerální oleje KN 2710 19 25, které byly označkovány a uvedeny do volného 

daňového oběhu před účinností novely zákona, se považují podle čl. II zákona č. 95/2011 Sb. 

bod 7 za označkované a obarvené podle části čtvrté zákona. Po nabytí účinnosti novely 

zákona musí být tyto minerální oleje značkovány a barveny s výjimkou případů, které jsou 

uvedeny v § 134b odst. 2 zákona. V případě výjimky ze značkování a barvení, která je 

v tomto ustanovení uvedena pod písm. f), se postupuje podle prováděcího předpisu, kterým je 

vyhláška č. 61/2007 Sb. Prováděcí předpis nedefinuje účely použití tohoto minerálního oleje, 

u kterých je značkování a barvení na závadu jeho dalšího použití. V návaznosti na novelu 

zákona nebyl prováděcí předpis novelizován a stále jsou v něm definovány účely, pro které je 

značkování tohoto minerální oleje na závadu. 

S ohledem na nejednoznačnost právní úpravy do nabytí účinnosti novely prováděcího 

předpisu nemusí být minerální oleje KN 2710 19 25 značkovány a barveny, pokud budou 

určeny pro účely použití, které jsou dosud definovány jako výjimky ze značkování těchto 

minerálních olejů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že součástí evidence těchto minerálních olejů by měla být 

prohlášení kupujících dle ustanovení § 134e odst. 9 zákona.  

Pokud novela prováděcího předpisu v budoucnu nepřipustí výjimky ze značkování a 

barvení těchto minerálních olejů, bude třeba postupovat výhradně ve smyslu této novely. 

Celní orgány pak při své kontrolní činnosti budou postupovat v duchu tohoto stanoviska. 

 


