Celní úřad pro Plzeňský kraj
303 88 Plzeň 1, ul. Ant. Uxy 11, PO BOX 88

Spisová značka: 25227092/002/13546/2017-600000-11
Číslo jednací: 13546-18/2017-600000-11
Vyřizuje/telefon: Vítek/ 377204138
Příjemce rozhodnutí:
název:
sídlo:
DIČ:

BIO SYSTÉM spol. s r.o.
Lobezská 2719/15a, 326 00 Plzeň
CZ25227092

POVOLENÍ
k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
Celní úřad pro Plzeňský kraj (dále jen „správce daně“) jako věcně a místně příslušný správce
daně podle § 6 a § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 13 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve spojení s § 1 odst. 3, § 13 odst. 1, § 43a
a § 43i odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o spotřebních daních“), za použití § 101 daňového řádu a na základě návrhu
právnické osoby BIO SYSTÉM spol. s r.o., evidovaného dne 06. 02. 2017 pod č.j.
13546/2017-600000-11, na vydání povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od daně podle § 13 a § 52a zákona o spotřebních daních
povoluje
právnické osobě BIO SYSTÉM spol. s r.o., se sídlem Lobezská 2719/15a, 326 00 Plzeň,
DIČ CZ25227092 (dále jen „uživatel“), přijímání a užívání vybraných výrobků uvedených v
ust. § 45 odst. 1 písm. d) zákona o spotřebních daních, osvobozených od daně podle § 49 odst.
1 zákona o spotřebních daních za účelem předání podle § 52a odst. 1 a 3 zákona o spotřebních
daních a podmínek dále uvedených.
Evidenční číslo uživatele vybraných výrobků osvobozených od daně

CZ1710390Z001
Název a předpokládaný roční objem přijímaných vybraných výrobků:
Odpadní oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. d) zákona o spotřebních daních, KN 2710 91 až
2710 99
v množství: 300.000 litrů při teplotě 15°C
slovy: tři sta tisíc litrů
Platnost povolení:
Ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do okamžiku zrušení nebo zániku povolení
(viz. ust. §§ 43l, 43m, 43o, 13b a § 13c zákona o spotřebních daních).

IČ: 71214011

Tel.: 377 204 111
Fax: 377 326 130

E-mail: podatelna600000@cs.mfcr.cz
Internet: www.cs.mfcr.cz
Datová schránka: 7g2ny62
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Účel použití:
Odpadní oleje ze směsí různých minerálních olejů jsou přijímány, skladovány a dále v
souladu s § 52a odst. 1 a 3 zákona o spotřebních daních předány dalším oprávněným
odběratelům (držitelé platného povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od daně).
Dodavatel vybraných výrobků:
Odpadní oleje jsou přijímány od dodavatelů, kteří odpadní oleje sami vyrobili nebo při jejichž
činnosti tyto odpadní oleje vznikly. Seznam dodavatelů je veden v evidenčním programu a je
nedílnou součástí spisu.
Místo uskladnění a způsob zabezpečení:
Odpadní oleje jsou skladovány v sudech o objemu 60 litrů, 200 litrů nebo a 1000 litrových
IBC kontejnerech umístěných v oploceném, uzamykatelném a kamerami střeženém areálu
sídla firmy na adrese Lobezská 2719/15a, 326 00 Plzeň.
Nákres umístění zásobníků:

Správce daně současně stanovuje ve smyslu § 43i odst. 3 písm. c) zákona o spotřebních
daních tyto další podmínky:
1. Uživatel je povinen vést seznam všech dodavatelů vybraných výrobků, které na vyžádání
celních orgánů vždy předloží. Současně na konci každého kalendářního čtvrtletí tento
seznam předloží správci daně.
2. Uživatel je povinen dle ustanovení § 40 odst. 1 zákona o spotřebních daních vést řádně
evidenci výše uvedených vybraných výrobků, a to v rozsahu uvedeném v § 37 odst. 2
písm. b) až e) zákona o spotřebních daních v měrných jednotkách, tzn. množství
vybraných výrobků v 1.000 litrech při 15°C. Zápis do evidence pro převzetí vybraných
výrobků bude proveden bezodkladně po uskladnění. Zápis do evidence po vydání
vybraných výrobků se stanovuje na následující pracovní den.
3. Měření množství odpadních olejů při příjmu a výdeji bude prováděno odečtem na
jednotlivých skladovacích nádrží. Při výdeji zároveň převážením pomocí ověřené váhy a
přepočtu dle koeficientu.
4. Při vydání odpadních olejů osvobozené od spotřební daně, vydá uživatel zároveň doklad o
osvobození vybraných výrobků podle § 6 zákona o spotřebních daních, který prokazuje
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oprávněné nabytí vybraných výrobků osvobozených od spotřební daně. Náležitosti
dokladu o osvobození jsou uvedeny v ust. § 6 odst. 2 a v ust. § 52 odst. 2 zákona o
spotřebních daních.
5. Uživatel je povinen zajistit, aby minerální oleje osvobozené od spotřební daně byly
dopravovány pouze dle ust. § 50 odst. 1 zákona o spotřebních daních.
6. Uživatel je povinen jeden pracovní den před zahájením dopravy zaslat na e-mail zadaný
správcem daně oznámení o zahájení dopravy odpadních olejů osvobozeného od spotřební
daně a následně (ve lhůtě 5 pracovních dnů) toto oznámení zaslat prostřednictvím datové
schránky. Pokud správce daně nemá proti zahájení dopravy námitek anebo správce daně
do dvaceti čtyř hodin od doručení datové zprávy neudělí souhlas se zahájením dopravy,
uživatel může zahájit dopravu, přičemž doprava je zahájena v místě prvního převzetí /
naložení odpadních olejů do dopravního prostředku uživatele. Pokud správce daně nemá
proti zahájení dopravy námitek anebo správce daně do dvaceti čtyř hodin od doručení
datové zprávy neudělí souhlas se zahájením dopravy, uživatel může zahájit dopravu.
Stanoví-li správce daně lhůtu, do které musí být doprava ukončena, nebo trasu, po které
mají být minerální oleje dopravovány podle § 50 odst. 4 zákona o spotřebních daních, je
uživatel povinen lhůtu a trasu dopravy převzatých minerálních olejů dodržet.
7. Minerální oleje osvobozené od spotřební daně na základě tohoto povolení nebudou
uživatelem užívány, ale pouze předány.
8. 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 vzniká uživateli povinnost daň z
minerálních olejů přiznat a zaplatit.
Uživatel je povinen vést evidenci vybraných výrobků ve struktuře a formátu, který zveřejní
správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud vede tuto evidenci elektronicky.
Evidence se podle § 37 odst. 4 zákona o spotřebních daních uchovává po dobu 10 let od
konce kalendářního roku, ve kterém byla tato evidence vyhotovena.
Dojde-li ke změně údajů, které jsou uvedeny v povolení a které se uvádějí v návrhu na vydání
povolení, je uživatel povinen tuto změnu oznámit správci daně do 5 dnů ode dne, kdy nastala
(§ 43j odst. 1 zákona o spotřebních daních).
Uživatel je povinen podle § 43j odst. 2 zákona o spotřebních daních ve lhůtě pro podání
daňového přiznání k dani z příjmů oznámit správci daně údaje potřebné pro posouzení
ekonomické stability; to neplatí, pokud neuplynul 1 měsíc od sdělení těchto údajů při podání
návrhu na vydání povolení.
Podmínky, za kterých bylo povolení vydáno, musí být podle § 43c odst. 3 zákona o
spotřebních daních splňovány po celou dobu trvání povolení.
Odůvodnění
Správci daně byl dne 06. 02. 2017 doručen pod č.j. 13546/2017-600000-11 návrh uživatele na
vydání povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně dle § 13
zákona o spotřebních daních, doplněný č.j. 13553/2017-600000-11, č.j. 13560/2017-60000011 a č.j. 13561/2017-600000-11. Správce daně posoudil veškeré nashromážděné údaje a
podklady a konstatoval, že uživatel splnil podmínky pro vydání povolení, uvedené v
ustanovení § 43c zákona o spotřebních daních a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 109 daňového řádu podat u správce daně odvolání ve
lhůtě třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Podané odvolání dle ust. § 109 daňového řádu nemá odkladný účinek.

Podepsáno dne: 23. 03. 2017

plk. Mgr. Bc. Hynek Berka
ředitel celního úřadu
Celní úřad pro Plzeňský kraj

Na vědomí:
1x BIO SYSTÉM spol. s r.o.. - doručováno prostřednictvím datové schránky
1x pro spis
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