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V Praze, dne 10. 8. 2015

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:

CZ1504429Z007
Uživatel vybraných výrobků osvobozených od daně:
AHV ekologický servis, s.r.o., sídlem Praha 10, Uhříněves, Saturnova 1209/25, PSČ 104 00,
DIČ: CZ26741172.
Účinnost povolení: dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Druh vybraného výrobku:
Odpadní oleje (hydraulické oleje, nechlorované minerální motorové, převodové a mazací
oleje, izolační a teplonosné oleje, jiné motorové, převodové a mazací oleje) ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, kódy odpadů dle Přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění: 1301*, 1302*, 1303*,
1305*, 1307* a 1308*, kombinovaná nomenklatura (dále jen „KN“) 2710 91 až 2710 99,
předmět daně dle ust. § 45 odst. 1 písm. d) zákona o spotřebních daních, dále jen „vybraný
výrobek“.
Roční předpokládaný objem přijímaných vybraných výrobků:
120 000 litrů při 15°C/kalendářní rok
slovy: jedno sto tisíc litrů při 15°C za kalendářní rok
dále jen „roční předpokládaný objem“.
Dodavatel vybraných výrobků:
NYKOS a.s., sídlem Ždánice, Ždánice 71, PSČ 281 63, DIČ: CZ25085000, na základě
pravomocného povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
formou mobilního svozu odpadních olejů nebo ze sběrného místa. Sběr odpadních olejů
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v místě jejich uskladnění od původců odpadů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, s ročním objemem do
10 000 ltr bez potřeby povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od
daně.
Místo přijetí, místo uskladnění, způsob zabezpečení vybraných výrobků dodavateli:
Provozovna „AHV ekologický servis – Svojšovice“ na adrese Strančice, Svojšovice 40, PSČ
251 63. Uzamykatelná, stavebně a prostorově ohraničená Hala č. 3, kamerový systém, mostní
váha. Skladování ve 200 l sudech, 1 000 l IBC kontejnery.
Místo vydání, místo odeslání, místo zahájení dopravy vybraných výrobků:
Provozovna „AHV ekologický servis – Svojšovice“ na adrese Strančice, Svojšovice 40, PSČ
251 63. Uzamykatelná, stavebně a prostorově ohraničená Hala č. 3, kamerový systém, mostní
váha. Skladování ve 200 l sudech, 1 000 l IBC kontejnery.
Původ vybraných výrobků: Česká republika.
Účel použití vybraných výrobků:
Odpadní oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. d) zákona o spotřebních daních, které jsou určeny
k předání dalším držitelům povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených
od daně.
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.
Správce daně ukládá ve smyslu ust. 43i odst. 3 písm. c) zákona o spotřebních daních
další opatření potřebná k zabránění jejich neoprávněného použití:
1. Uživatel je povinen plnit povinnosti vyplývající z platného znění zákona o spotřebních
daních a daňového řádu, dále v rozsahu platného znění právních norem upravujících
účetnictví, obchodního zákoníku nebo živnostenského zákona, ve znění pozdějších
předpisů.
2. 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.
3. Uživatel není oprávněn k výkupu nebo bezplatnému odběru vybraných výrobků jiných od
právnických osob nebo fyzických osob, při jejichž činnosti vznikají odpady (původce
odpadů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s
odpady, ve znění pozdějších předpisů), než od dodavatele uvedeného v tomto povolení.
4. Uživatel není oprávněn využívat vydané povolení pro účely integrovaného
automobilového svozu vybraných výrobků.
5. Uživatel není oprávněn vybrané výrobky zbavovat mechanických a pevných nečistot
nebo je odvodňovat např. formou odstřeďování, nebo jinak technologicky upravovat.
6. Uživatel není oprávněn k likvidaci odpadních olejů přeměnou v nízko sirné palivo nebo
jejich rafinaci.
7. Uživatel není oprávněn používat nabízet k prodeji nebo prodávat vybrané výrobky pro
pohon motorů, výrobu tepla nebo výrobu směsí minerálních olejů.
8. Uživatel je povinen zajistit v souladu s platnými předpisy (zák. č. 505/1990 Sb., o
metrologii, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky k zákonu o metrologii, atd.)
řádné změření minerálních olejů odesílaných dalšímu uživateli.
9. Prodejem, bezplatným předáním nebo dnem použití nezdaněných resp. osvobozených
vybraných výrobků pro pohon motorů nebo výrobu tepla vznikne dle ust. § 46 odst. 1
písm. g) nebo písm. h) zákona o spotřebních daních povinnost daň z minerálních olejů
přiznat a zaplatit.
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10. Předáním vybraných výrobků pro použití k mineralogickým postupům nebo
v metalurgických procesech vznikne okamžikem jejich předání pro tyto účely (na něž se
osvobození od daně nevztahuje) dle ust. § 9 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních
povinnost daň přiznat a zaplatit. Zároveň je uživatel povinen se zaregistrovat ke spotřební
dani.
11. Pro bezplatné předání odpadních olejů, které jsou předmětem daně podle ust § 45 odst. 1
písm. d) zákona o spotřebních daních lze na základě zvláštního povolení také prodávat
uživatelům, kterým bylo také vydáno zvláštní povolení.
12. Nárok na osvobození vybraného výrobku od spotřební daně, včetně odkazu na příslušné
ustanovení zákona o spotřebních daních, podle něhož je nárok uplatňován, je uživatel
povinen uplatnit písemně u plátce nebo uživatele, a to nejpozději přede dnem jejich
vydání, jinak nárok na vydání vybraných výrobků bez spotřební daně nevznikne.
13. Minerální oleje osvobozené od spotřební daně na základě tohoto zvláštního povolení
nebudou uživatelem užívány, ale pouze prodávány.
14. Uživatel je povinen vést evidenci správně, přesně a prokazatelně ve formátu a struktuře
způsobem umožňující dálkový přístup, pokud tuto evidenci vede elektronicky.
15. Zápis do evidence vybraných výrobků je uživatel povinen provést neprodleně, nejpozději
však následující pracovní den po převzetí, použití pro účely uvedené ve zvláštním
povolení, použití pro jiné účely, než které jsou uvedeny ve zvláštním povolení, odeslání
jinému uživateli, výrobě z převzatých vybraných výrobků.
16. Množstvím vybraného výrobku eviduje uživatel v měřících jednotkách v souladu s ust. §
3 písm. q) a ust. § 47 zákona o spotřebních daních - 1 000 litrů při teplotě 15 ºC.
17. Uživatel je povinen zajistit, aby vybrané výrobky osvobozené od spotřební daně byly
dopravovány s dokladem o osvobození od spotřební daně.
18. Uživatel je povinen zajistit, aby minerální oleje osvobozené od spotřební daně byly
dopravovány pouze dle ust. § 50 odst. 1 zákona o spotřebních daních a byly po ukončení
dopravy bezodkladně umístěny v prostorách určených ve zvláštním povolení.
19. Uživatel se dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neumístí přijatý vybraný
výrobek osvobozený od daně v místě, které je uvedeno ve zvláštním povolení.
20. Uživatel se dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně
změnu údajů, které uvedl v návrhu na vydání zvláštního povolení a které správce daně v
tomto povolení uvedl.
21. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel vybraných výrobků
uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky a
dopravovaných do jiného členského státu pro účely podnikání dopustí správního deliktu
tím, že písemně neuvědomí správce daně o zahájení dopravy vybraných výrobků před
jejím zahájením, nebo v písemném oznámení neuvede datum zahájení dopravy.
22. Uživatel je povinen zabezpečit vybrané výrobky před neoprávněným užitím.
23. Oprávnění správce daně dále upravuje ust. § 41 zákona o spotřebních daních a ust. § 35
zák. č. 17/2012 Sb., o celní správě České republiky.
24. Vydáním povolení není dotčeno oprávnění správce daně uložit uživateli pro potřeby
řádné správy daní záznamní povinnost dle ust. § 97 daňového řádu. Předmětné záznamní
doklady je uživatel povinen pro potřeby řádné správy daní archivovat a to ve lhůtách jako
účetní doklady dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
Odůvodnění
Dne 22. 4. 2015 obdržel správce daně prostřednictvím podatelny pod č. j. 64087/2015510000-11, č. j. 64091/2015-510000-11, č. j. 64092/2015-510000-11, č. j. 64093/2015510000-11, č. j. 64095/2015-5100000-11, č. j. 64096/2015-510000-11, č. j. 64101/2015510000-11, č. j. 64104/2015-510000-11, č. j. 64109/2015-510000-11, č. j. 64156/2015510000-11, č. j. 64159/2015-510000-11, č. j. 64160/2015-510000-11, doplněnou dne 3. 6.
2015 pod č. j. 64087-7/2015-510000-11, dne 5. 6. 2015 pod č. j. 90761/2015-510000-11, č. j.
64087-19/2015-510000-11 a dne 22. 7. 2015 pod č. j. 113307/2015-510000-11 žádost
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uživatele na vydání nového 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 navrhovatel splnil 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 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 Právních a správních činností
a zástupce vedoucího odboru
Celní úřad pro hlavní město Prahu

Příloha: NE
Rozdělovník:
1) AHV ekologický servis, s.r.o., DIČ: CZ26741172,
2) NYKOS a.s., DIČ: CZ25085000.
Na vědomí:
1) oddělení 32.2 Daňové Celního úřadu pro hlavní město Prahu,
2) oddělení Daňové Celního úřadu pro Středočeský kraj.

stránka 4 z 4

