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Věc: Zvláštní minerální oleje a nakládání s nimi – novela zákona o spotřebních daních 

s předpokládanou účinností k 1. 1. 2015 
 

Ke znění zákona platnému dne: dosud nebyl vyhlášen 

Ke znění zákona účinnému dne: 1. 1. 2015 

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné  

Zpracoval: kpt. Ing. B. Kotenová 

Dne:  18. 12. 2014 

 

Dne 16. 12. 2014 byl prezidentem republiky podepsán zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 

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

předpokladu, že bude zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR, bude tímto zákonem do stávajícího zákona 

o spotřebních daních vložena nová část sedmá, která upravuje nakládání se zvláštními minerálními oleji. 

V nových ustanoveních je definována skupina minerálních olejů, skupina osob, která s těmito 

minerálními oleji nakládá, stanovena registrační a oznamovací povinnosti těchto osob a dále jsou 

definovány podmínky registračního řízení. 

Zvláštními minerálními oleji (dále jen „ZMO“) se rozumí minerální oleje uvedené pod kódy 

Kombinované nomenklatury 2710 19 71 až 2710 19 99, které mají specifické fyzikální vlastnosti 

uvedené v § 134w zákona o spotřebních daních. Vyjma minerálních olejů uvedených pod kódy KN 2710 

19 85 a 2710 19 93, podléhají tyto ZMO také povinnosti značkování podle § 134m odst. 1 písm. e) 

zákona o spotřebních daních. Osoby, které budou nakládat se ZMO, budou mít povinnost se registrovat, 

pokud budou nakládat se ZMO volně loženými nebo v balení větším než 220 l. Nakládáním se ZMO 

se pak rozumí jejich výroba na daňovém území ČR (výrobce ZMO), prodej nebo převod ZMO jiné 

osobě na daňovém území ČR (distributor) a spotřeba ZMO na daňovém území ČR (spotřebitel ZMO). 

Osoba nakládající se ZMO je povinna se před zahájením této specifické činnosti registrovat 

u svého místně příslušného správce daně (kontakty na správce daně zde). Přihláška k registraci se 

podává pouze elektronicky a formulář přihlášky je zveřejněn na webu Celní správy ČR (zde). 

Osoba registrující se k této činnosti musí splnit podmínky registrace, které jsou definovány 

v § 134y zákona o spotřebních daních. Mezi podmínky registrace patří 

 oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti osoby nakládající se zvláštním minerálním 

olejem, 

 spolehlivost, 

 bezdlužnost, 

 skutečnost, že osobě nakládající se ZMO nebyl vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon její 

činnosti, a 

 skutečnost, že osoba nakládající se ZMO není v likvidaci nebo v úpadku. 

Podmínku spolehlivosti a bezdlužnosti musí splňovat  

 osoba nakládající se ZMO, 

 v případě, že je osobou nakládající se ZMO právnická osoba, rovněž fyzická osoba, která je 

statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu osoby nakládající se ZMO anebo vykonává 

činnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu osoby nakládající se ZMO [tímto je 

myšlena fyzická osoba, která sice není přímo statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu 

navrhovatele, nicméně tuto činnost vykonává, (řetězení právnických osob, které jsou statutárním 

orgánem nebo členem statutárního orgánu navrhovatele)], a 

 odpovědný zástupce osoby nakládající se ZMO. 

Podmínky registrace musí být plněny po celou dobu trvání registrace. 

  

Podmínka spolehlivosti pro účely celého zákona o spotřebních daních je definována v § 43d 

zákona o spotřebních daních. Stejně tak i podmínka bezdlužnosti definovaná v obecné části v § 43f 

zákona o spotřebních daních se vztahuje na celý zákon o spotřebních daních. Pokud žadatel splní 

všechny podmínky registrace, správce daně jej zaregistruje a přidělí mu registrační číslo pro účely 

nakládání se ZMO. 

http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/scu.aspx
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Generální ředitelství cel vede registr osob, které nakládají se ZMO. Údaje, které musí obsahovat, 

jsou definovány v § 134zc zákona o spotřebních daních. Registr bude volně přístupný na webový 

stránkách Celní správy ČR zde. 

ZMO volně ložený nebo v balení větším než 220 l může nabýt, prodat nebo jinak převést pouze 

registrovaná osoba. V případě, že se bude zároveň jednat o ZMO, u kterého je uplatňována výjimka ze 

značkování podle § 134m odst. 2 písm. h) zákona o spotřebních daních, může být prodej nebo jiný 

převod na další registrovanou osobu uskutečněn pouze za podmínek stanovených v § 134p odst. 10 

zákona o spotřebních daních (výrobce – spotřebitel; výrobce – distributor – spotřebitel). 

Registrované osoby mají stanovenu evidenční povinnost. Požadavky na vedení evidence ZMO 

jsou uvedeny v § 134ze zákona o spotřebních daních. Forma a struktura evidence bude zveřejněna na 

webový stránkách Celní správy ČR zde. 

Dále mají registrované osoby stanovenu oznamovací povinnost. Rozsah oznamovací povinnosti 

je stanoven v § 134zf zákona o spotřebních daních. Veškerá oznámení podle tohoto ustanovení se 

podávají elektronicky. Forma a struktura jednotlivých druhů oznámení bude zveřejněna na webový 

stránkách Celní správy ČR zde. 

Registrace může být zrušena na návrh registrované osoby nebo z moci úřední. Případy, kdy je 

registrace zrušena z moci úřední jsou uvedeny v § 134zb zákona o spotřebních daních. Pokud byla 

zrušena registrace z moci úřední, může osoba nakládající se ZMO podat přihlášku k registraci nejdříve 

po uplynutí 2 let ode dne, kdy rozhodnutí o zrušení registrace nabylo právní moci. 

Přechodná ustanovení – fikce registrace 

Podle přechodného ustanovení uvedeného v bodě č. 9 se každá osoba nakládající se ZMO ke 

dni nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za osobu nakládající se zvláštním minerálním olejem 

registrovanou podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

Po 1. 4. 2015 je třeba, aby subjekt průběžně sledoval seznam osob nakládajících se ZMO, který 

bude zveřejněn na webu Celní správy ČR. V tomto seznamu budou uvedeny subjekty, které podaly včas 

návrh na registraci, a o návrhu dosud nebylo rozhodnuto (tj. zda subjekt splnil podmínky podle 

přechodného ustanovení a dále se na něj pohlíží jako na registrovanou osobu) a dále zda již bylo 

rozhodnuto o registraci a s jakým výsledkem. 

 

https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=4

