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V Praze, dne 18. 5. 2017

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 ust. § 6 
a ust. § 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 ust. § 43i odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních přiděluje správce daně 
evidenční číslo uživatele vybraných výrobků:

CZ1707180Z018.
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 271091 až 271099, které jsou předmětem 
daně podle § 45 odst. 1 písm. d) zákona o spotřebních daních. Podle § 3 písm. n) 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:
400 000 litrů při 15°C/kalendářní rok
slovy: čtyři sta tisíc litrů při 15°C za kalendářní rok
dále jen „roční předpokládaný objem“.
4. Dodavatel vybraných výrobků: 
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Letiště Praha, a.s., sídlem Praha 6, Ruzyně, K Letišti 1019/6, PSČ 160 08, IČ 282 44 532, 
DIČ: CZ28244532, na základě platného povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků. 
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 jsou určeny k předání dalším držitelům povolení k přijímání a užívání 
vybraných výrobků osvobozených od daně podle ustanovení § 49 odst. 1 tohoto zákona. 
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 ust. § 45 odst. 2 nebo 
ust. § 45 odst. 5 zákona o spotřebních daních nejsou povoleny.
9. Správce daně ukládá ve smyslu ust. 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 se dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně 
změnu údajů, které uvedl v návrhu na vydání povolení a které správce daně v tomto 
povolení uvedl.

f) Uživatel je povinen zabezpečit vybrané výrobky před neoprávněným užitím.
g) Uživatel není oprávněn provádět ekologickou likvidaci vybraných výrobků ve smyslu 

zvláštního právního předpisu nebo je spotřebovávat v rámci své podnikatelské činnosti.
h) 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 povolení v rámci podaného návrhu na vydání 
povolení nebo návrhu na změnu stávajícího povolení.
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i) 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.

j) 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.

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

Odůvodnění
Dne 14. 3. 2017 obdržel správce daně prostřednictvím podatelny pod č. j. 62843/2017-

510000-11, ve znění doplnění ze dne 16. 5. 2017 pod č. j. 110717/2017-510000-11 žádost 
uživatele na vydání povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně. 
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 ust. § 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.

plk. Mgr. Jiří Beneš
vedoucí oddělení a zástupce vedoucího odboru

oddělení 11 – Právních a správních činností
Celní úřad pro hlavní město Prahu

Příloha: NE
Rozdělovník:
1) AHV ekologický servis, s.r.o., DIČ: CZ26741172,
2) Letiště Praha, a.s., DIČ: CZ28244532.
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Na vědomí: oddělení 32.1 a 32.2 Daňové Celního úřadu pro hlavní město Prahu
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