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Automobil a spotřební daně 1
Zákon o spotřebních daních
Úpravy zákona č.221/2011 Sb. , kterým se mění zákon č.353/2003 Sb. o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled změn s účinností od 1.1.2012:
Zákon č.221/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003
Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

▫ Co je spotřební daň?
 Předmět daně, plátce daně, zdaňovací období, sazby, …

▫ Jaké změny a koho dotknou?
▫ Jak se změny promítnou do podnikání?

• Následující výčet ustanovení zákona odpovídá obecným
požadavkům směrnic 2009/28/ES o podpoře využívání energie
z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.

• Dotčeni touto normou budou osoby, které manipulují s
minerálními oleji, nuceni prohlašovat shodu minerálních olejů
se splněním kriterií udržitelnosti biopaliv.
• Novela naplňuje ustanovení předpisu EU tím, že prohlášení o
shodě s kriterii udržitelnosti vystavená osobami z jiných
členských států EU budou na území ČR uznána.
• Jde o podmínku pro způsobilost k finančním podpoře na
spotřebu biopaliv a biokapalin.

Co je spotřební daň?
• Spotřební daň je nepřímá selektivní daň, což znamená, že je
vybírána prostřednictvím prodeje vybraných druhů zboží.
• Zásadní novelizací tento zákon prošel v roce 2004, kde mezi zásadní
změny patří převzetí správy spotřebních daní celními orgány a zavedení
režimu podmíněného osvobození od spotřební daně. Tyto změny
harmonizují naše právo s EU. Má zásadu umožnit volný oběh zboží (bez
daně) až do dne dodání konečnému spotřebiteli.
• Základním principem je používání tzv. daňových skladů, kde se tyto
výrobky vyrábějí, skladují, přijímají, nebo odesílají.
• Rovněž pohyb těchto výrobků mezi daňovými sklady je přísně sledován
a zajištěn.

Předmět daně
• Jsou v EU vyrobené nebo do EU dovezené
▫
▫
▫
▫
▫

Minerální oleje (uhlovodíková paliva a maziva),
Líh a lihoviny,
Pivo,
Víno,
Tabákové výrobky.

 Z uvedeného výčtu je tedy vidět, že spotřební daň je uvalena na
výrobky, jejichž spotřeba má společnost zájem omezovat (ze
zdravotních a ekologických důvodů).
 Výnos z této daně je pro stát veliký, protože se jedná o výrobky s
relativně nízkou elasticitou poptávky (lidé budou kouřit, pít a jezdit
autem i po zdražení těchto výrobků).

Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím pro vybrané výrobky s výjimkou
dovážených vybraných výrobků je
kalendářní měsíc.

Plátce daně
• Plátcem
je právnická nebo fyzická osoba,
Jsou to tedy nejen výrobci u tuzemské produkce a dovozci při dovozu z
nečlenských zemí EU, ale i provozovatelé daňových skladů.
Poplatníci
jsou všichni, kdo výrobky kupují pro vlastní spotřebu (daň mají obsaženu v
ceně).

Sazby daně
• Jsou stanoveny samostatně pro každý druh výrobku v
závislosti na měrných jednotkách.
• Velikost spotřební daně není závislá na ceně výrobku.
▫ Uhlovodíková paliva a maziva - daň je závislá na druhu paliva
a jeho množství (litry, tuny)
▫ Líh – daň je stanovena na litr čistého alkoholu,
▫ Pivo – daň závisí na množství (litry) a % extraktu mladiny,
▫ Víno – daň je dána množstvím v litrech,
▫ Tabákové výrobky – množství v kusech event. kilogramech.

Přehled změn
Některé důležité změny zákona, které se týkají
biopaliv.

Poznámka
Změny byly stanoveny pro rok 2012.

Vymezení pojmů
§ 3, písm. r)
…
r) pilotním projektem je projekt technologického vývoje
ekologicky příznivější palivové směsi na základě lihu
kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného, splňujícího
kritéria udržitelnosti biopaliv podle zákona o ochraně
ovzduší nebo projekt technologického vývoje ekologicky
příznivých paliv vyrobených z nepotravinářských částí
biomasy nebo z biologického odpadu a splňujících kritéria
udržitelnosti biopaliv; tyto projekty musí být schváleny
Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem financí,
…

Předmět daně z minerálních olejů
§ 45 odst. 2, písm .c)
• c) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b)
určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s
metylestery řepkového oleje splňujícím kritéria
udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl metylesteru řepkového
oleje musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve
směsi obsažených,

Předmět daně z minerálních olejů
§ 45 odst. 2, písm. l)
• l) směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým
zvláštně denaturovaným splňujícím kritéria udržitelnosti
biopaliv nebo lihem kvasným bezvodým obecně
denaturovaným splňujícím kritéria udržitelnosti biopaliv
neuvedené v písmeni m), které obsahují nejméně 70 % a
nejvýše 85 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně
denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně
denaturovaného splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv a
které jsou účelem použití rovnocenné minerálním olejům
uvedeným v odstavci 1 písm. a) a odpovídají příslušné
technické normě, určené k použití, nabízené k prodeji nebo
používané pro pohon motorů

Předmět daně z minerálních olejů
§ 45 odst. 2, písm. m)
• m) směsi minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým
zvláštně denaturovaným splňujícím kritéria udržitelnosti
biopaliv neuvedené v písmenech d), e), i) nebo l), které
obsahují nejvýše 95 % objemových lihu kvasného bezvodého
zvláštně denaturovaného a které jsou účelem použití
rovnocenné minerálním olejům uvedeným v odstavci 1 písm.
b) a odpovídají příslušné technické normě, určené k použití,
nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů.

Osvobození od daně z minerálních olejů
§ 49 odst.14, odst.18
• (14) Od daně jsou dále osvobozeny směsi minerálních olejů a
lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného 35)
splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv uvedené v § 45
odst. 2 písm. m) používané jako testované pohonné hmoty pro
vybraná motorová vozidla v rámci schválených pilotních
projektů uvedených v § 3 písm. r).
• (18) Od daně jsou osvobozeny rostlinné oleje uvedené pod
kódy nomenklatury 11507 až 1518, které splňují kritéria
udržitelnosti biopaliv a které jsou určeny k použití, nabízeny
k prodeji nebo používány pro pohon motorů.

Osvobození od daně z minerálních olejů
§ 49 odst.19, odst.20
• (19) Od daně je osvobozen zkapalněný bioplyn uvedený pod
kódem nomenklatury 2711 19, který je předmětem daně podle
§ 45 odst. 1), písm. e) a splňuje kritéria udržitelnosti
biopaliv.
• (20) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje vyrobené z
nepotravinářských částí biomasy nebo z biologického odpadu,
které svým použitím odpovídají minerálním olejům uvedeným
v § 45 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo směsím uvedeným v § 45
odst. 2 písm. l), které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv
a které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo
používány pro pohon motorů vybraných motorových vozidel v
rámci pilotních projektů uvedených v § 3 písm. r)

Vrácení daně z minerálních olejů plátci
§ 54 odst. 3
• (3) U zdaněných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2
písm. l) vzniká plátci nárok na vrácení daně dnem jejich
uvedení do volného daňového oběhu za účelem pohonu
motorů na daňovém území České republiky. Daň se vrací ve
výši odpovídající dani vypočtené z množství lihu kvasného
bezvodého zvláštně denaturovaného a lihu kvasného
bezvodého zvláštně denaturovaného splňujícího kritéria
udržitelnosti biopaliv a lihu kvasného bezvodého obecně
denaturovaného35) splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv
obsaženého v minerálním oleji.

Závěr
• Spotřební daň výrobky, kterých se tato daň týká, výrazně
prodražuje.
• Přesto jsou výrobky stále kupovány a omezování jejich
spotřeby působením zvyšování spotřební daně je velmi
diskutabilní.
• Ještě zvyšovat tuto daň je problematické, protože by se
zvýšila snaha „podnikatelů“ zákon obcházet (nelegální pálení
lihu, pašování, nelegální výroba, falzifikáty kolků, apod.),
proto je není žádoucí.
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Ekologická likvidace automobilu



Pokud jste vlastníky vozidla, které je
havarované nebo má závadu, jejíž odstranění
by bylo příliš finančně náročné, pak neváhejte
a kontaktujte nás! Vykoupíme Vaše
havarované či jinak poškozené vozidlo (vadný
motor, převodovka popř. jiné části) a v
případě, že náš technik určí, že je vozidlo
vhodné k výkupu, vyplatíme Vám peníze
přímo u Vás doma!





Potřebujete se zbavit havarovaného, jinak
poškozeného nebo nepojízdného automobilu?
Plete se Vám na dvoře či před domem a nevíte si
rady, co s ním? Pak jste tu správně, přečtěte si
tento článek!
Pokud jste vlastníky vozidla, které je havarované
nebo má závadu, jejíž odstranění by bylo příliš
finančně náročné, pak neváhejte a kontaktujte
nás! Vykoupíme Vaše havarované či jinak
poškozené vozidlo (vadný motor, převodovka
popř. jiné části) a v případě, že náš technik určí,
že je vozidlo vhodné k výkupu, vyplatíme Vám
peníze přímo u Vás doma!





Ekologická likvidace vozidla je předpokladem k
odhlášení vraku z evidence vozidel. Pro toto
odhlášení Vám vystavíme během několika minut
potvrzení o provedené ekologické likvidaci.
Samotná ekologická likvidace znamená úplné
rozebrání vraku vozidla, vytřídění ekologicky
nebezpečných komponentů a jejich ekologickou
likvidaci nebo recyklaci a využití jako druhotné
suroviny. Skelet vozidla a další kovové části pak
putují do hutí, kde jsou využity k opětovné
výrobě železa.



Samotná ekologická likvidace znamená úplné
rozebrání vraku vozidla, vytřídění ekologicky
nebezpečných komponentů a jejich
ekologickou likvidaci nebo recyklaci a využití
jako druhotné suroviny. Skelet vozidla a další
kovové části pak putují do hutí, kde jsou
využity k opětovné výrobě železa.



Novelizace zákona 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích ukládá
majiteli motorového vozidla před jeho trvalým
vyřazením z registru motorových vozidel provést tzv.
ekologickou likvidaci takového vozidla na vlastní
náklady. Zákonné sankce mohou dosáhnout až pokut
řádově v desetitisících, proto je v zájmu každého
majitele automobilu jeho včasná a ekologicky
nezávadná likvidace. Služba, ekologická likvidace
autovraku, Vám pomůže při likvidaci aut rychle,
ekonomicky a v plném souladu se zákonem. Doklad,
který po provedení ekologické likvidace obdržíte,
posléze slouží jako potřebný podklad pro odhlášení z
registru vozidel na příslušném úřadě.







Ekologickou daní se rozumí poplatek, který se platí
při registraci (přeregistraci) motorového vozidla. Tato
zákonná povinnost vznikla v roce 2009 novelou
zákona o odpadech 383/2001 paragraf 37e, přesné
znění naleznete zde – zákon o ekologické dani.
Je nutno si připomenout, že ekologická daň byla
zavedena parlamentem ČR na žádost Evropské unie a
stala se jakýmsi přílepkem zákona o odpadech.
Původní návrh novely zákona totiž ještě poplatky za
ekologickou likvidaci neobsahoval, do návrhu
ho zapracovalo Ministerstvo životního prostředí
prostřednictvím poslaneckého výboru pro životní
prostředí.
Příjmy z této daně mají posloužit na podporu sběru,
zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.



Ekologickou daň hradí vždy osoba, na kterou se
vozidlo registruje. Až na výjimky není podstatné,
jakým způsobem došlo k převodu vozidla. Často
se trochu zkresleně uvádí, že poplatek hradí
“kupující”, tato povinnost však nezaniká ani
převodem vozidla prostřednictvím “darovací
smlouvy”. Výjimku z platby ekologické daně tvoří
držitelé průkazu ZTP a osoby, u kterých dochází
k registraci v důsledku nabytí a vypořádání
dědictví nebo v důsledku zániku společného
jmění manželů, viz – výjimky z platby daně.



Poplatek platí pro motorová vozidla skupin
M1 a N1, tedy “dvoustopá” osobní a užitková
vozidla, jejichž max. hmotnost nepřekračuje
3,5 tuny.



Ekologická daň se platí pouze jednou u
každého registrovaného vozidla, pokud byl
již v minulosti poplatek uhrazen jsou již další
registrace tohoto vozidla bez poplatku.
Poplatek se dále neplatí v případě výjimek ze
zákona (ZTP, majetkové vypořádání)



Výše ekologická daně se odvíjí od plnění
mezních hodnot emisí ve výfukových plynech
v souladu s právními předpisy Evropských
společenství 31g) ve výši a) 3 000 Kč v
případě splnění mezních hodnot emisí EURO
2, b) 5 000 Kč v případě splnění mezních
hodnot emisí EURO 1, c) 10 000 Kč v případě
nesplnění mezních hodnot emisí podle
písmene a) nebo b).











Potřebujete se zbavit havarovaného, jinak poškozeného nebo
nepojízdného automobilu? Plete se Vám na dvoře či před domem
a nevíte si rady, co s ním?
Pro vozidlo si likvidační firma zdarma přijede, naloží a odveze.
Stačí na to jediný telefonát nebo email a s pracovníky si domluvit
vhodný termín odtahu vozu nebo autovraku.
Ekologická likvidace vozidla je předpokladem k odhlášení vraku
z evidence vozidel. Pro toto odhlášení se vystaví potvrzení o
provedené ekologické likvidaci. Likvidační protokol je protokol,
vystavený v systému MA ISOH (webový portál Ministerstva
životního prostředí).
Samotná ekologická likvidace znamená úplné rozebrání vraku
vozidla, vytřídění ekologicky nebezpečných komponentů a jejich
ekologickou likvidaci nebo recyklaci a využití jako druhotné
suroviny. Skelet vozidla a další kovové části pak putují do hutí,
kde jsou využity k opětovné výrobě železa.
Ekologická likvidace a recyklace vozidel probíhá snadno, rychle!



Novelizace zákona 56/2001 Sb., o
podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích ukládá majiteli motorového
vozidla před jeho trvalým vyřazením z
registru motorových vozidel provést tzv.
ekologickou likvidaci takového vozidla na
vlastní náklady. Zákonné sankce mohou
dosáhnout až pokut řádově v desetitisících,
proto je v zájmu každého majitele
automobilu jeho včasná a ekologicky
nezávadná likvidace.



Služba, ekologická likvidace autovraku, Vám
pomůže při likvidaci aut rychle, ekonomicky a
v plném souladu se zákonem. Doklad, který
po provedení ekologické likvidace obdržíte,
posléze slouží jako potřebný podklad pro
odhlášení z registru vozidel na příslušném
úřadě.







Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak
předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke
sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování
autovraků (viz zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, §37
odst. 1).
Způsob zpracování a nakládání s autovraky upravuje zákon
č.185/2001 Sb., o odpadech a vyhláška č.383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady.
V září 2008 byla vydána samostatná vyhláška č.352/2008
Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, která
upravuje provoz nakládání s autovraky. Současně s touto
vyhláškou byla přijata i novela vyhlášky č. 383/2001 Sb.
jako vyhláška č.351/2008 Sb. V této vyhlášce byly zrušeny
povinnosti vztahující se k nakládání s autovraky.



25. února 2010 byla vydána vyhláška č.54/2010,
kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb.,
 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků,
vybraných autovraků,
 o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů
vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování
autovraků a
 o informačním systému sledování toků vybraných
autovraků .



Tyto právní normy navazují po vstupu České
republiky do Evropské unie na směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, o
vozidlech s ukončenou životností.
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