CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
530 02 Pardubice, Palackého 2659

Č.j.: 35108/2019-590000-11
Číslo spisu: S-5047/2019-590000
Vyřizuje (úřední osoba): nprap. Jiří Hostinský
Telefon: 466797338
Daňový subjekt (příjemce rozhodnutí):
AVISTA OIL s.r.o., Semtín 111, 533 53 Pardubice, DIČ: CZ63216388

ROZHODNUTÍ
Celní úřad pro Pardubický kraj (dále jen „celní úřad“) jako místně a věcně příslušný správce
daně podle § 6 odst. 2 a § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o SPD“),
daňovému subjektu AVISTA OIL s.r.o., Semtín 111, 533 53 Pardubice, DIČ: CZ63216388
(dále jen „daňový subjekt“), podle ustanovení § 101 a § 102 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a v souladu s ustanoveními § 13,
§ 43c, § 43k a § 52a zákona o SPD

I.
vydává nové Povolení k přijímání a užívání minerálních olejů
osvobozených od daně
za splnění níže uvedených podmínek.

1)

Náležitosti stanovené v § 43i odst. 3 písm. a) zákona o SPD

Název a množství vybraných výrobků:
a) Název a obchodní označení vybraného výrobku (dále i „VV“):
Odpadní oleje - použité a znečištěné druhy olejů vzniklé z různých činností.
b) Předmět daně:
Vybraný výrobek je předmětem daně z minerálních olejů podle § 45 odst. 1 písm. d)
zákona o SPD.
c) Kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku podle § 3 písm. n) zákona o SPD:
Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové – Odpadní oleje – KN 2710
91 až 2710 99.
d) Navrhovaný roční objem spotřeby vybraného výrobku v měřící jednotce podle zákona
o SPD:
19.000 / 1000 litrů / rok, slovy: devatenáct tisíc / tisíců litrů / za rok.
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e) Další údaje rozhodné pro výpočet spotřební daně podle příslušných ustanovení zákona
o SPD:
Osvobození od daně z minerálních olejů podle § 49 odst. 1 zákona o SPD.
Účel použití přijímaných vybraných výrobků:
Uživatelem jsou od různých původců bezplatně přijímány upotřebené a znečištěné minerální
oleje (odpadní oleje) k jejich úpravě (zušlechtění). Protože se jedná o použití k jiným účelům
než k pohonu motorů nebo k výrobě tepla, vztahuje se na přijímané odpadní oleje osvobození
od daně podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona o SPD. Přijímané odpadní oleje jsou uživatelem
následně upravovány, aniž by se změnilo číslo kombinované nomenklatury a produkt zůstává
nadále odpadním olejem. Nejedná se tudíž o výrobu podle § 3 písm. s) zákona o SPD.
Zušlechtěné (regenerované) odpadní oleje budou dále:
 prodávány jako palivová příměs k mineralogickým postupům (49 odst. 3 zákona o SPD)
 prodávány a dopravovány do členských zemí EU, k použití jako vstupní suroviny
pro výrobu základových nebo fluxačních olejů.
Dodavatelé vybraných výrobků:
Odpadní oleje jsou uživatelem přijímány od různých původců – dodavatelů:
-

kteří odpadní oleje sami vyrobili,
při jejichž činnosti tyto odpadní oleje vznikly,
(tito původci musí být držiteli povolení podle § 52a zákona o SPD, pokud naplnili
podmínky uvedené v § 53 odst. 3 zákona o SPD)

-

od společností zabývajících se přijímáním, tříděním, dalším předáváním, prodejem či
likvidací odpadů, včetně odpadních olejů,
od společností provozujících skládky odpadů,
od sběrných dvorů a od technických služeb měst a obcí.
(tyto společnosti /včetně sběrných dvorů, technických služeb, atp./, které přijímají a dále
předávají či prodávají odpadní oleje musí být vždy držiteli povolení podle § 52a zákona
o SPD)

-

Databázi dodavatelů vede daňový subjekt podle stanovených dalších podmínek potřebných pro
správu daní.
Místa uskladnění a způsob zabezpečení vybraných výrobků:
Odpadní oleje jsou dopravovány od různých původců do níže uvedených provozoven daňového
subjektu. V provozovně Semtín jsou následně upravovány (sedimentace, dekantace, filtrace).
Podle výsledků následných analýz jsou regenerované odpadní oleje prodávány k dalšímu
využití. Provozovna Doubravice slouží pouze k soustřeďování odpadních olejů a jejich
následnému převozu do provozovny Semtín.
1) Provozovna Semtín 111, Pardubice
Provozovna se nachází v areálu společnosti Synthesia a. s., část UMA, budova čp. 111 – U22,
532 17 Pardubice – Semtín (GPS N 50°3.83867', E 15°42.83558'). V provozovně je celkem 16
skladovacích zásobníků (25 až 60 m³) o celkovém objemu cca 550 m³. Šest hermeticky
uzavíratelných zásobníků je umístěno v hlavní provozní budově. Ostatní zásobníky jsou
umístěny na prostranství vedle provozní budovy. Všechny výše uvedené zásobníky slouží
ke skladování přijatých odpadních olejů a jejich úpravám. Další zásobníky tvoří dvě železniční
cisterny stojící na vlečce uživatele, nacházející se rovněž v tomto areálu.
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Měření je prováděno buď řidičem na příručních vahách přímo u dodavatelů (sudy, kanystry)
nebo v areálu provozovny, smluvně na váhách společnosti Enreta s.r.o. (silniční vozidla)
a Unipetrol Doprava s.r.o. (železniční vozidla).
Externí ostraha areálu je zajištěna strážní službou společnosti Synthesia a. s. Pardubice. Interně
je objekt napojen na kamerový systém. Průběžně jsou rovněž prováděny fyzické kontroly
objektu vedoucím pracovníkem.

2) Provozovna Olomouc
Provozovna se nachází v areálu bývalého zahradnictví Sempra Olomouc, na adrese Holice 926,
779 00 Olomouc (GPS N 49°34.57522', E 17°16.64180'). Skladovací zařízení tvoří vertikální
a horizontální zásobníky o celkovém objemu 1852 m³.
Měření množství na vstupu i na výstupu je prováděno buď řidičem na příručních váhách přímo
u dodavatelů (sudy, kanystry) nebo na nákladních vahách v areálu bioplynové stanice
společnosti Olbena Olomouc.
Areál je oplocen, dávkovací čerpadla jsou v uzavřeném objektu.
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3) Provozovna Doubravice
Provozovna se nachází v pronajatém skladu v obci Doubravice u Nedabyle, bez čp., PSČ 370
06, na pozemcích par.č. 40/1 a st.p. 40/3 v katastrálním území obce Doubravice u Nedabyle
(GPS N 48°56.03043', E 14°30.60658').
Jedná se pouze o sběrný sklad, odpadní oleje jsou skladovány v původních obalech (IBC
kontejnery, sudy) a následně převáženy k úpravám do provozovny Semtín.
Měření množství na vstupu je prováděno buď přímo u jednotlivých dodavatelů, nebo řidičem
na příručních váhách.
Skladovací hala je uzamykatelná.

2)

Náležitosti stanovené v § 43i odst. 3 písm. b) zákona o SPD

Celní úřad, podle § 43i odst. 3 písm. b) zákona o SPD, přiděluje daňovému subjektu evidenční
číslo uživatele:

CZ1502721Z004.
3) Další podmínky potřebné pro správu daní stanovené v § 43i odst. 3
písm. c) zákona o SPD:
I. Podle ustanovení § 53a zákona o SPD vzniká daňovému subjektu povinnost vedení
řádné evidence vybraných výrobků osvobozených od daně v souladu s ustanovením
§ 40 zákona o SPD, způsobem uvedeným v § 37 téhož zákona. Zápis do evidence je
daňový subjekt povinen provést nejpozději následující pracovní den po přijetí nebo
vydání vybraných výrobků.
II. Evidence použitých minerálních olejů (odpadních olejů) bude vedena daňovým
subjektem v jednotlivých provozovnách a v sídle daňového subjektu. Musí obsahovat
zejména tyto údaje:


množství přijatých použitých minerálních olejů od zákazníků (původců)
na daňovém území ČR



množství regenerovaných minerálních olejů (zušlechtěných odpadních olejů) dále
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prodávaných pro použití k mineralogickým postupům


množství regenerovaných minerálních olejů (zušlechtěných odpadních olejů)
dopravovaných do členských zemí EU

III. Databáze dodavatelů s uvedením názvu firmy, adresy sídla, IČO a DIČ bude vedena
daňovým subjektem na adrese sídla daňového subjektu. Celnímu úřadu bude
databáze dodavatelů předložena v elektronické podobě 2x ročně (stav k 30. 6. a
31. 12.) ve formátu XLS, nebo kdykoliv na jeho písemné vyžádání, či vyžádání jiného
celního úřadu.
IV. Uživatel se použitím zušlechtěných odpadních olejů k jiným účelům, než které jsou
uvedeny v tomto zvláštním povolení (další prodej) stane plátce daně /§ 4 odst. 1
písm. b) bod 2. a § 44 odst. 1 písm. a) a g)/. Zároveň mu vznikne povinnost daň přiznat
a zaplatit /§ 9 odst. 3 písm. b) a § 46 odst. 1 písm. a) a g)/.
Daňový subjekt je oprávněn přijímat a užívat vybrané výrobky osvobozené od daně podle
tohoto povolení (nahrazujícího dosavadní povolení uvedené ve výroku II.) ode dne jeho
oznámení (§ 13 odst. 3 zákona o SPD). Dnem oznámení se

II.
ruší
dosavadní Povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně,
evidenční číslo uživatele vybraných výrobků osvobozených od daně CZ1502721Z004, vydané
rozhodnutím č.j. 79280/2017-590000-11 ze dne 21. 11. 2017.
Odůvodnění:
Celní úřad přijal dne 19. 3. 2019 pod č.j. 35108/2019-590000-11 návrh daňového subjektu na
vydání změny v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně,
evidovaného pod č.j. 79280/2017-590000-11 ze dne 21. 11. 2017, spočívající v upřesnění výčtu
možných dodavatelů vybraných výrobků. Celní úřad podanou žádost prověřil, a po zjištění, že
daňový subjekt plní podmínky pro vydání a trvání povolení (prověření č.j. 17145-10/20195900000-11, dne 18. 3. 2019), rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je ve smyslu § 109 odst. 1, 3 a 4 daňového řádu přípustné odvolání,
které lze podat u Celního úřadu pro Pardubický kraj ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení.
Včas podané odvolání nemá podle ustanovení § 109 odst. 5 daňového řádu odkladný účinek.

v z. plk. Ing. Václav Cink
vedoucí oddělení 11 Právních a správních činností a
zástupce vedoucího odboru 1 Právního
Celní úřad pro Pardubický kraj
Datum podpisu rozhodnutí: 21. 3. 2019
Podpis úřední osoby a otisk úředního razítka nahrazen uznávaným elektronickým podpisem úřední osoby
s časovým razítkem.

