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V Praze, dne 2. 1. 2018

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 zák. č.
353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
spotřebních daních“) a ustanovení § 13 dost. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) nahrazuje podle ustanovení § 43k odst. 1 písm.
c) zákona o spotřebních daních v návaznosti na ustanovení § 101 až § 103 daňového řádu
daňovému subjektu ProfiOdpady s.r.o., IČ: 28414691, sídlem Praha 4 - Libuš, U
Vodojemu 914/15, PSČ 14200, DIČ: CZ28414691 (dále jen „uživatel“) povolení k
přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně dle ustanovení § 13 odst. 3
zákona o spotřebních daních.
Evidenční číslo uživatele vybraných výrobků přidělení podle ustanovení § 43i odst. 3
písm. b) zákona o spotřebních daních:

CZ1509730Z001
Správce daně ruší v souladu s ustanovením § 43k odst. 1 písm. c) zákona o spotřebních
daních a ustanovení § 101 daňového řádu rozhodnutí č. j. 26035-4/2016-510000-11.
V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k přijímání a užívání vybraných
výrobků osvobozených od daně novým, lze vybrané výrobky osvobozené od daně přijímat a
užívat podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o spotřebních daních na základě nového povolení
ode dne jeho oznámení.
1. Uživatel a dodavatel vybraných výrobků osvobozených od daně:
ProfiOdpady s.r.o., IČ: 28414691, sídlem Praha 4 - Libuš, U Vodojemu 914/15, PSČ
14200, DIČ: CZ28414691.
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“.

č. j. 393-2/2018-510000-11

V závislosti na svém původu a způsobu vzniku obsahuje vybraný výrobek určité množství
vody (cca 5 – 30% objemových) a pevných částic (cca 5-25% objemových). Pro převod na
měrné jednotky 1000 litrů při 15°C používá uživatel koeficient 1,00 při průměrné hustotě
vybraného výrobku p=1 kg/dm3, p= 1t/m3.
3. Roční předpokládaný objem přijímaných vybraných výrobků:
12 000 000 litrů při 15°C/kalendářní rok
slovy: dvanáct milionů litrů při 15°C za kalendářní rok,
dále jen „roční předpokládaný objem“.
4. Dodavatel vybraných výrobků:
Právnické nebo fyzické osoby jako původci (producenti) odpadních olejů, kteří odpadní oleje
sami vyrobili, nebo které vznikly při jejich činnosti, s ročním objemem do 10 000 litrů za
jeden kalendářní rok, bez povinnosti být držitelem povolení.
5. Místo převzetí, uskladnění a způsob zabezpečení vybraných výrobků uživatelem:
Provozovna na adrese: Strážnická 1522, PSČ 276 01 Mělník, IČZ: CZS01340, souřadnice N
50° 22,967 E 14° 28,794. Vybrané výrobky jsou skladovány v uzamykatelných, prostorově a
stavebně ohraničených prostorech, které jsou napojeny na kamerový systém a uloženy
v původních baleních, sudech, kanystrech, kontejnerech.
6. Místo vydání vybraných výrobků dodavatelem:
Minerální oleje budou vydávány z provozovny na adrese: Strážnická 1522, PSČ 276 01
Mělník.
7. Původ vybraných výrobků: Česká republika.
8. Účel použití vybraných výrobků:
Odpadní oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. d) zákona o spotřebních daních, které nejsou
určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo použity pro pohon motorů, výrobu tepla, k
mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech, jsou na daňovém území ČR
osvobozeny dle ustanovení § 49 odst. 1 zákona o spotřebních daních.
9. 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. Uživatel
manipuluje a nakládá s vybraným výrobkem v rozsahu platného provozního řádu pro
nakládání s odpady.
10. Odběratel vybraných výrobků:
Za odběratele se pro účely tohoto povolení považují držitelé povolení na přijímání a užívání
vybraných výrobků osvobozených od daně, kteří na základě platného povolení vybrané
výrobky osvobozené od daně nakupují nebo přebírají bezplatně nebo za úplatu.
11. Správce daně stanovuje ve smyslu ustanovení 43i odst. 3 písm. c) zákona o
spotřebních daních další podmínky potřebné pro řádnou správu daní, zabezpečení
vybraných výrobků a ukládá 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 upravujících
účetnictví, obchodního zákoníku nebo živnostenského zákona, ve znění pozdějších
předpisů.
b) Tímto rozhodnutím není dotčena povinnost uživatele plnit povinnosti vyplývající ze
zvláštních právních předpisů, vyhlášek a českých technických norem pro oblast odpadních
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

m)
n)

o)

olejů, technických požadavků na výrobky, požárních předpisů a předpisů na ochranu
života a zdraví osob, životního prostředí, vod a ovzduší v platném znění.
Uživatel není oprávněn vybrané výrobky zbavovat mechanických a pevných nečistot nebo
je odvodňovat např. formou odstřeďování, nebo jinak technologicky upravovat.
Uživatel není oprávněn k likvidaci odpadních olejů přeměnou v nízko sirné palivo nebo
k rafinaci odpadních olejů.
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 měření minerálních olejů.
Minerální oleje osvobozené od spotřební daně na základě tohoto povolení nebudou
uživatelem užívány, ale pouze prodávány nebo bezplatně předávány dalším držitelům
povolení.
Uživatel je povinen vést evidenci správně, přesně a prokazatelně ve formátu a struktuře
stanovenou správcem daně na oficiálním webovém portálu www.celnisprava.cz.
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.
Uživatel je povinen zajistit, aby vybrané výrobky osvobozené od spotřební daně byly
dopravovány s dokladem o osvobození od spotřební daně.
Uživatel se dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neumístí přijatý vybraný
výrobek osvobozený od daně v místě, které je uvedeno v povolení.
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.
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.
Uživatel je povinen zabezpečit vybrané výrobky před neoprávněným užitím.
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.
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
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případě, že neuplynul 1 měsíc od předložení potvrzení držitelem povolení v rámci
podaného návrhu na vydání povolení nebo návrhu na změnu stávajícího povolení.
p) 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.
q) Porušení podmínek stanovených správcem daně se považuje za závažné porušení
povolení.
Odůvodnění
Uživatel je držitelem pravomocného povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od daně evid. č. CZ1509730Z001 (dále jen „povolení“).
Dne 23. 6. 2017 obdržel celní úřad pod čj.: 143146/2017-510000-11 prostřednictvím datové
schránky uživatele obligatorní doklady podle ustanovení § 43c zákona o spotřebních daních.
Dne 4. 12. 2017 správce daně pod č. j. 143146-17/2017-510000-11 zahájil podle ustanovení §
91 daňového řádu řízení a zaslal uživateli rozhodnutí – výzvu, jímž uživatele podle
ustanovení § 93 odst. 1 a odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 101 až § 103 daňového řádu
seznamuje s novými podmínkami, které správce daně v souvislosti s prověřováním povolení
ev. č.: CZ1509730Z001 stanovuje uživateli podle ustanovení § 43i odst. 3 písm. c) zákona o
spotřebních (předmět daně: odpadní oleje). Správce daně proti stanoveným podmínkám
určeným v souvislosti s ustanovením § 43i odst. 3 písm. c) zákona o spotřebních daních pro
řádnou správu daní neobdržel od uživatele žádné námitky nebo připomínky.
Správce daně ověřil, že uživatel splňuje podmínky dané ustanovením § 43c odst. 1 zákona o
spotřebních daních a v návaznosti na ustanovení § 43k odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních
daních přistoupil k nahrazení dosavadního povolení novým.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl správce daně ve věci navýšení ročního
objemu vybraných výrobků 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. Odvolání se podává u Celního úřadu pro hlavní město Prahu.
Podané odvolání nemá 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
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Na vědomí: oddělení Daňové 32.2 Celního úřadu pro hlavní město Prahu
Rozdělovník: NE
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