
Celní úřad pro hlavní město Prahu 
sídlem Praha 1, Washingtonova 7, P. O. BOX 741, PSČ 113 54 

tel.: +420 261 334 350, e-mail: podatelna510000@cs.mfcr.cz, ID datové schránky: k8dny3x 

 

Daňový subjekt: AHV ekologický servis, s.r.o. 

Sídlo: Praha 10, Uhříněves, Saturnova 1209/25, PSČ 104 00  

IČ 267 41 172 

DIČ: CZ26741172 

DS: nhrj234 

 

vyřizuje: por. Mgr. Cihelková    č. j.: 177921-13/2019-510000-11  

tel.: +420 261 334 239 

 

V Praze, dne 16.5.2019 

 

Rozhodnutí – Povolení k přijímání a užívání 

vybraných výrobků osvobozených od daně 
 

Celní úřad pro hlavní město Prahu jako věcně a místně příslušný správce daně dle 

ustanovení § 6 a ustanovení § 8 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správce daně“), v souladu s ustanovením § 1 odst. 3 zákona 

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

spotřebních daních“) a ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) vydává dle ustanovení § 43i odst. 1 zákona 

o spotřebních daních v návaznosti na ustanovení § 101 až § 103 daňového řádu daňovému 

subjektu AHV ekologický servis, s.r.o., sídlem Praha 10, Uhříněves, Saturnova 1209/25, PSČ 

104 00, DIČ: CZ26741172 (dále jen „uživatel“) povolení k přijímání a užívání vybraných 

výrobků osvobozených od daně dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona o spotřebních daních 

(dále jen „povolení“). 

V souladu s ustanovením § 43i odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních přiděluje 

správce daně  

evidenční číslo uživatele vybraných výrobků: 

CZ1907180Z041. 

Vybrané výrobky osvobozené od daně lze ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 zákona                           

o spotřebních daních přijímat a užívat pouze na základě pravomocného povolení k přijímání                  

a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně. 

1. Uživatel vybraných výrobků osvobozených od daně: 

AHV ekologický servis, s.r.o., sídlem Praha 10, Uhříněves, Saturnova 1209/25, PSČ 104 00, 

IČ 267 41 172, DIČ: CZ26741172. 

2. Druh vybraného výrobku: 

Odpadní oleje uvedené pod kódy nomenklatury (dále jen „KN“) 271091 až 271099, které jsou 

předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. d) zákona o spotřebních daních. Podle § 3a zákona                

o spotřebních daních se kódem nomenklatury rozumí číselné označení vybraných výrobků 

uvedené v Nařízení Rady o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním tarifu (nařízení 

Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře                                   

a o Společném celním sazebníku), ve znění platném k 1. lednu 2002, dále jen „vybraný 

výrobek“.  

3. Roční předpokládaný objem přijímaných vybraných výrobků: 

30 000 litrů při 15°C/kalendářní rok 

slovy: třicet tisíc litrů při 15°C za kalendářní rok 

dále jen „roční předpokládaný objem“. 
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4. Dodavatel vybraných výrobků:  

FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o., Otice 40, 25163 Strančice, IČ: 41188063. 

Odpadní oleje jsou přijímány od dodavatelů, kteří odpadní oleje sami vyrobili nebo při jejichž 

činnosti tyto odpadní oleje vznikly (dále jen „původci odpadních olejů“).  Původce odpadních 

olejů musí být držitelem povolení podle § 13 zákona o spotřebních daních pouze v případě, že 

reálně v kalendářním roce vyrobí nebo vyprodukuje 10 000 litrů a více odpadních olejů.   

5. Místo přijetí uživatelem a místo uskladnění, způsob zabezpečení vybraných výrobků 

odběrateli: 

Provozovna na adrese Strančice, Svojšovice 40, PSČ 251 63, IDP: 1000247180. Uzamykatelný, 

stavebně a prostorově ohraničený prostor, kamerový systém, ověřená a certifikovaná mostní 

váha. Skladování ve 200 l sudech, 1 000 l  IBC kontejnery. 

6. Původ vybraných výrobků: Česká republika. 

7. Účel použití vybraných výrobků:  

Odpadní oleje osvobozené od daně podle ustanovení § 49 odst. 1 tohoto zákona jsou určeny 

k předání dalším držitelům povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených 

od daně.  

8. Popis zvláštních operací:  

Zvláštní operace s vybranými výrobky, jejich značkování, barvení, míchání s jinými druhy 

vybraných výrobků resp. výroba směsí vybraných výrobků uvedených v ustanovení § 45 odst. 

2 nebo ustanovení § 45 odst. 5 zákona o spotřebních daních nejsou povoleny. 

9. Správce daně ukládá ve smyslu ustanovení 43i odst. 3 písm. c) zákona o spotřebních 

daních další opatření potřebná k zabránění jejich neoprávněného použití: 

a) Uživatel je povinen plnit povinnosti vyplývající z platného znění zákona o spotřebních 

daních a daňového řádu, dále v rozsahu platného znění právních norem o účetnictví, 

živnostenský zákon, občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a družstvech. 

b) Tímto rozhodnutím není dotčena povinnost uživatele plnit povinnosti vyplývající ze 

zvláštních právních předpisů, vyhlášek a českých technických norem pro oblast odpadních 

olejů, technických požadavků na výrobky, požárních předpisů a předpisů na ochranu života 

a zdraví osob, životního prostředí, vod a ovzduší v platném znění. 

c) Uživatel je povinen nakládat a manipulovat s vybraným výrobkem pouze v rozsahu 

platného a schváleného Provozního řádu provozovny. 

d) Uživatel se dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neumístí přijatý vybraný 

výrobek osvobozený od daně v místě, které je uvedeno v povolení. 

e) Uživatel je povinen zabezpečit vybrané výrobky před neoprávněným užitím. 

f) Uživatel není oprávněn provádět ekologickou likvidaci vybraných výrobků ve smyslu 

zvláštního právního předpisu nebo je spotřebovávat v rámci své podnikatelské činnosti. 

g) Uživatel je povinen správci daně předložit potvrzení o bezdlužnosti ve smyslu ustanovení 

§ 43f odst. 1 písm. c) a d) zákona o spotřebních daních, která nejsou starší než 30 dnů přede 

dnem jejich předložení, a to ve lhůtě stanovené pro podání daňového přiznání k dani 

z příjmu pro posouzení jeho finanční stability ve smyslu ustanovení § 43j odst. 2 zákona o 

spotřebních daních. Jedná se o potvrzení bezdlužnosti na pojistném a na penále na veřejném 

zdravotním pojištění (tj. všechny zdravotní pojišťovny - Všeobecná zdravotní pojišťovna, 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová 

zdravotní pojišťovna, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna 

Ministerstva vnitra České republiky, Revírní bratrská pokladna) a na pojistném a na penále 

na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jednak za 

držitele povolení a jednak za osoby v postavení statutárního orgánu držitele povolení. Tato 

podmínka neplatí v případě, že neuplynul 1 měsíc od předložení těchto potvrzení držitelem 
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povolení v rámci podaného návrhu na vydání povolení nebo návrhu na změnu stávajícího 

povolení. 

h) V případě, kdy je statutární orgán dlouhodobě (od data nabytí účinnosti zákona č. 592/1992 

Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, tj. od 1. 1. 1993) registrován jako plátce 

zdravotního pojištění, může správci daně předložit doklad o bezdlužnosti od zdravotní 

pojišťovny, u které je registrován, s uvedením délky pojištění. 

i) Fyzická osoba podnikatel (dále jen „OSVČ“) předkládá potvrzení o bezdlužnosti na 

zdravotním pojištění jako fyzická osoba i jako plátce pojištění za zaměstnance. U zdravotní 

pojišťovny není pro zařazení fyzické osoby podnikatele mezi OSVČ nutný živnostenský 

list, podstatné jsou příjmy ze samostatné výdělečné činnosti podle zákona o daních 

z příjmu. Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění 

považují osoby, které mají příjmy uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, a osoby s nimi spolupracující, na které jsou podle zákona o daních z 

příjmů rozdělovány příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich 

dosažení, zajištění a udržení. Nezáleží na tom, zda se zde jedná o příjmy zdaňované běžnou 

sazbou daně na základě podaného daňového přiznání, nebo od daně z příjmů osvobozené, 

a nezáleží ani na skutečnosti, zda je činnost vykonávána soustavně. Jako OSVČ vystupuje 

vůči zdravotnímu pojištění také pojištěnec, který nemá živnostenský list a provádí činnost 

na základě jiného obdobného povolení. Zaměstnavatelem se tedy rozumí fyzická osoba, 

která je plátcem příjmů ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů, která 

zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR. 

j) Za OSVČ se podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, považuje osoba, která: 

1. vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo  

2. spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, lze na ni rozdělovat 

příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, 

zajištění a udržení,  

3. ukončila povinnou školní docházku a dosáhla aspoň 15 let věku.  

Za výkon samostatné výdělečné činnosti na území ČR se považuje pro účely sociálního 

zabezpečení výkon samostatné výdělečné činnosti konané jak na území ČR, tak mimo 

území ČR, pokud je vykonávána na základě oprávnění k výkonu takové činnosti 

vyplývajícího z českých právních předpisů. Uvedené platí v případech, kdy není 

příslušnost k právním předpisům řešena příslušnou mezinárodní smlouvou o sociálním 

zabezpečení nebo nařízením Evropského parlamentu  a Rady (ES) č. 883/2004 a nařízením 

Evropského parlamentu a Rady ES č. 987/2009.  

k) V případě změny povolení, kdy správce daně nahradí dosavadní povolení novým, je 

uživatel povinen prokázat splnění podmínky bezdlužnosti na pojistném a na penále na 

veřejném zdravotním pojištění a na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti i před uplynutím lhůty pro podání daňového 

přiznání k dani z příjmu. 

l) Uživatel je povinen správci daně předložit potvrzení o bezúhonnosti zahraniční fyzické 

osoby v postavení statutárního orgánu ve smyslu ustanovení § 43e zákona o spotřebních 

daních, které není starší než 3 měsíce přede dnem jeho předložení, a to ve lhůtě stanovené 

pro podání daňového přiznání k dani z příjmu pro posouzení jeho finanční stability ve 

smyslu ustanovení § 43j odst. 2 zákona o spotřebních daních. Tato podmínka neplatí v 

případě, že neuplynul 1 měsíc od předložení potvrzení držitelem povolení v rámci 

podaného návrhu na vydání povolení nebo návrhu na změnu stávajícího povolení. 

m) Uživatel je povinen správci daně předložit s přihlédnutím k ustanovení § 43j odst. 2 zákona 

o spotřebních daních pro účely hodnocení zákonné podmínky ekonomické stability dané 

ustanovením § 43c odst. 1 písm. c) v návaznosti na ustanovení § 43g písm. a) a ustanovení 
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§ 43c odst. 3 zákona o spotřebních daních účetní podklady v rozsahu daňového přiznání 

k dani z příjmu právnických osob, rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce 

za uplynulé účetní období ve lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmu právnických nebo 

fyzických osob v úplném, nezkráceném rozsahu, neboť u zkrácené účetní závěrky pro 

mikro účetní jednotky definované zvláštním právním předpisem, kterým se rozumí zákon 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění nejsou rozčleněny kumulované hodnoty 

oběžného majetku, cizích zdrojů, dlouhodobých a krátkodobých pohledávek i závazků, 

oběžná aktiva na zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky, 

cizí zdroje na dlouhodobé a krátkodobé závazky. 

n) Porušení podmínek stanovených správcem daně se považuje za závažné porušení povolení. 

Odůvodnění 

Správce daně obdržel dne 13.3.2019 pod č. j. 177921/2019-510000-11, ve znění doplnění 

ze dne 8.4.2019 pod č.j. 177921-2/2019-510000-11, ve znění doplnění ze dne 12.4.2019 pod 

č.j. 251866/2019-510000-11 žádost navrhovatele o vydání povolení k přijímání a užívání 

vybraných výrobků osvobozených od daně pro jednotlivé dodavatele uvedené v tiskopise 

Příloha – dodavatel vybraných výrobků přijaté dne 13.3.2019 pod č. j. 177921/2019-510000-

11, ve znění doplnění ze dne 8.4.2019 pod č.j. 177921-2/2019-510000-11 obsahujícího roční 

předpokládaný objem přijímaných vybraných výrobků pro každého jednotlivého dodavatele. 

Splnění poplatkové povinnosti ve smyslu zvláštní právní normy splnil uživatel bezhotovostním 

převodem na příslušný účet správce daně.  

Správce daně ověřil, že uživatel plní podmínky pro vydání povolení daně ustanovením                                      

§ 43c zákona o spotřebních daních. 

Správce daně v souladu s ustanovením § 43i odst. 3 písm. c) zákona o spotřebních daních 

stanovil další podmínky zabezpečení vybraných výrobků a uložil opatření potřebná k zabránění 

jejich neoprávněného použití. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl správce daně ve věci vydání povolení tak, 

jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Poučení 

Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti tomuto rozhodnutí, a to do 30 dnů ode dne 

doručení tohoto rozhodnutí, a to i před doručením rozhodnutí. 

Odvolání se podává u Celního úřadu pro hlavní město Prahu. 

Podané odvolání má odkladný účinek. 

 

 

 
 

 

Příloha: NE 

Rozdělovník: 

1) AHV ekologický servis, s.r.o., DIČ: CZ26741172, 

2) FUCHS OIL CORPORATION (CZ), spol. s r.o., DIČ:CZ41188063 

Na vědomí:  

a) oddělení 32.2 Daňové Celního úřadu pro hlavní město Prahu, 

b) oddělení Daňové celního úřadu pro Středočeský kraj. 

                        plk. Mgr. Aleš Klát 

vedoucí odboru a zástupce ředitele celního úřadu 

                         Odbor 1 - Právní 

             Celní úřad pro hlavní město Prahu 
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