Informace k novele zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích
stanicích pohonných hmot
S účinností od 1. 10.2013 byl novelizován zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
(dále jen ZoPHM). Všechny subjekty, které provádějí distribuci pohonných hmot na území
ČR, jsou od 1. 11.2013 (skončení přechodného období) povinny plnit požadavky tohoto
zákona.
Topný olej EL nízkosirný, který svým zákazníkům dodává společnost THERMOIL s.r.o., je
určen pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla. Kvůli jasnému odlišení
od pohonných hmot definovaných v § 2, písm. a) ZoPHM(1), je topný olej EL nízkosirný
barven a značkován podle části čtvrté zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
Minerální oleje používané k pohonu vozidel naopak barveny a značkovány být nesmí, z čehož
lze dovodit, že topný olej EL nízkosirný není pohonnou hmotou podle § 2 ZoPHM, a distribuci
tohoto paliva nelze považovat za distribuci pohonných hmot. Proto společnost THERMOIL
s.r.o. – jako distributor výhradně topného oleje EL nízkosirného – není distributorem
pohonných hmot ve smyslu ustanovení § 2 písm. j) ZoPHM zapsaným v registru distributorů
pohonných hmot podle § 6p ZoPHM.
Nákup topného oleje EL nízkosirného od společnosti THERMOIL s.r.o. ze shora uvedených
důvodů nespadá do působnosti ZoPHM, a proto jeho účinky nijak neovlivňují dosavadní
obchodní vztahy mezi společností THERMOIL s.r.o. a jejími zákazníky.
Pro zajištění právní jistoty zákazníků bude s platností od 1. 11.2013 na všech daňových
dokladech uvedeno, že topný olej EL nízkosirný je určen pro výrobu tepla bez ohledu na
způsob spotřeby tepla a není pohonnou hmotou podle § 2 ZoPHM.
Případné další dotazy zodpovíme telefonicky nebo e-mailem na následujících spojeních
zákaznického centra:
Tel.: 472 777 001
e-mail: info@LTO.cz
V Ústí nad Labem dne 31. 10.2013

Blanka Krejzová,
Manažer nákupu a logistiky
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(1)

§2

Vymezení pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a) pohonnou hmotou motorový benzin, motorová nafta, zkapalněné ropné plyny, biopalivo nebo jiné palivo z
obnovitelných zdrojů, směsné palivo, stlačený a zkapalněný zemní plyn, pokud jsou určeny k pohonu motoru vozidla
nebo zvláštního vozidla,
b) vozidlem motorové vozidlo vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat
nebo věcí,
c) zvláštním vozidlem motorové vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích nebo
pojízdný stroj,
d) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen "čerpací stanice") stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota
prodává nebo vydává zpravidla do palivové nádrže vozidla; čerpací stanicí není stavba nebo zařízení, které je
provozní nádrží umístěnou v provozu, pokud se pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní potřebu,
e) výdejem bezúplatné přemístění pohonných hmot ze skladovací nádrže do palivové nádrže vozidla,
f) provozovatelem čerpací stanice osoba, která je vlastníkem pohonných hmot prodávaných na čerpací stanici;
pokud vlastník čerpací stanice neprokáže, kdo je vlastníkem pohonných hmot prodávaných na čerpací stanici, má se
za to, že provozovatelem čerpací stanice je její vlastník,
g) dovozem přeprava z území jiného státu na území České republiky,
h) vývozem přeprava z území České republiky na území jiného státu,
i) biopalivem kapalné nebo plynné palivo určené k použití v dopravě a vyráběné z biomasy,
j) distributorem pohonných hmot osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České
republiky, s výjimkou
1. prodeje pohonných hmot z čerpací stanice,
2. prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle
energetického zákona.
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