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Č. j.: 47249-2/2017-620000-11  

Vyřizuje/tel.: por. Mgr. V. Čepický/ 475 667 307   

 

Příjemce rozhodnutí: ARMEX Oil, s.r.o. 

Sídlo: Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 

Daňové identifikační číslo: CZ25403460 

 

Zmocněnec: Podnikatelský poradenský servis s.r.o. 

Sídlo: Lazarská 11/6, Nové Město, 120 00 Praha 2 

Daňové identifikační číslo: CZ02805804 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 
o vydání nového povolení k provozování daňového skladu  

a zrušení povolení předchozího 

 

Celní úřad pro Ústecký kraj (dále jen „správce daně“) jako věcně a místně 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 podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ve spojení s § 1 odst. 3 písm. b), § 19a  

a § 43k zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

o spotřebních daních“), na základě návrhu právnické osoby ARMEX Oil, s.r.o., přijatého správcem 

daně dne 3. dubna 2017, evidovaného pod č.j. 47249/2017-620000-11, ve věci vydání nového 

povolení k provozování daňového skladu z důvodu změny seznamu míst přímého dodání, za použití 

§ 101 daňového řádu, 

v y d á v á  n o v é  p o v o l e n í  

podle § 43k odst. 1 písm. a) zákona o spotřebních daních právnické osobě ARMEX Oil, s.r.o., sídlem 

Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, daňové identifikační číslo CZ25403460 (dále 

jen „provozovatel daňového skladu“), k provozování daňového skladu podle § 19 odst. 2 písm. a) 

zákona o spotřebních daních – podnik na výrobu vybraných výrobků, ve kterém provozovatel 

daňového skladu za podmínek stanovených zákonem o spotřebních daních vybrané výrobky vyrábí, 

zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá, 

a  z á r o v e ň  r u š í  s t á v a j í c í  p o v o l e n í   

Rozhodnutí o vydání nového povolení k provozování daňového skladu a zrušení povolení 

předchozího č.j. 40334-3/2017-620000-11 ze dne 24. března 2017.  

Platnost povolení: Dnem oznámení tohoto rozhodnutí.  

Evidenční číslo daňového skladu: CZ1400735S002. 

Evidenční číslo provozovatele daňového skladu: CZ0000735S000. 
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Specifikace daňového skladu: 

Adresa daňového skladu: Daňový sklad se nachází v areálu ve vlastnictví provozovatele daňového 

skladu na adrese Cihelna 315, PSČ 588 13 Dobronín.  

Popis daňového skladu: Daňový sklad slouží pro výrobu, zpracování, skladování, přijímání  

a odesílání níže uvedených vybraných výrobků (minerálních olejů). Výrobou a zpracováním 

vybraných výrobků je myšleno pouze míchání směsí motorové nafty a metylesterů mastných kyselin 

(FAME) včetně metylesteru řepkového oleje (MEŘO).  

Daňový sklad je tvořen 6 stojatými válcovými nádržemi (T1 až T6) o celkovém objemu 3.600 m3, 

železniční vlečkou, terminálem pro příjem a výdej vybraných výrobků pro autocisterny, terminálem 

pro příjem vybraných výrobků z železničních cisteren a potrubním mostem spojujícím skladovací 

prostory – válcové nádrže s terminálem pro železniční cisterny. 

V prostoru daňového skladu se může nacházet i maximálně 10 IBC kontejnerů, každý o objemu  

1 m3, které slouží výhradně ke skladování hydrogenovaného rostlinného oleje (HVO). Jelikož IBC 

kontejnery nejsou skladovacím zařízením ve smyslu § 59 odst. 8 písm. a) a b) zákona o spotřebních 

daních, nelze na takto skladovaný hydrogenovaný rostlinný olej uplatnit ztráty podle Vyhlášky  

č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování 

minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů.  

Prostorové vymezení daňového skladu ve smyslu § 3 písm. g) zákona o spotřebních daních  

je uvedeno v nákresu na straně 2 tohoto rozhodnutí. Zelenou barvou jsou ohraničeny prostory 

daňového skladu (prostory se zásobníky T1 – T6, včetně terminálu pro autocisterny a železniční 

vlečka, včetně terminálu pro železniční cisterny), které jsou propojeny červeně zvýrazněným 

potrubním mostem.  

Nákres prostorového vymezení daňového skladu: 

 

Datum založení daňového skladu: 19. září 2014. 

Způsob zabezpečení vybraných výrobků: Vstupy do prostor daňového skladu jsou uzamykatelné 

a mimo pracovní dobu jsou střeženy bezpečnostní službou. Prostor daňového skladu je ohraničen 

oplocením a budovami.  
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Popis měřících zařízení, způsob zajištění jejich ověřování a kalibrace: Měření množství přijatých 

a vydávaných minerálních olejů probíhá pomocí šesti průtokoměrů Poličských strojíren typu  

M 405 100/HB a M 606 100/HB, které jsou certifikovány autorizovaným metrologickým střediskem. 

Měření množství přijatého FAME do nádrže T1 probíhá přes průtokoměr výrobního čísla 1/08/X, 

výdej množství FAME z nádrže T1 probíhá přes průtokoměr výrobního čísla 3/06/X a 1/07/X. Příjem 

motorové nafty do nádrží T2, T3, T4, T5 a T6 probíhá přes průtokoměr výrobního čísla  

1/09/X-M405 a výdej motorové nafty z nádrží T2, T3, T4, T5 a T6 probíhá přes průtokoměr 

výrobního čísla 1/09/X-M606 a průtokoměr výrobního čísla 2/06/X. Měření množství skladovaných 

vybraných výrobků je zajištěno kontinuálními snímači hladiny KSR Keubler DE, typ  

KS-GT611 – L 11900-EX pro nádrže T1 a T4 a KSR Keubler DE, typ KS-GT611 – RV3/4 pro nádrže 

T2, T3, T5 a T6. Ve všech nádržích je dále množství vybraných výrobků měřeno havarijními snímači 

maximální hladiny KSR Keubler DE – typ 60-ARV1/2 VOL 1500/12-V52 A-EX. Pro měření měrné 

hmotnosti jsou použity tři hustoměry typu FDM11A724BAC3F13EZBZ výrobních čísel 14503088, 

14503210 a 14503211. Hustoměry jsou umístěny na terminálu u průtokoměru č. 3 (pro měření měrné 

hmotnosti přijaté motorové nafty a FAME), na hranici výdejního terminálu u skladovacích nádrží 

(pro měření měrné hmotnosti vydané motorové nafty) a na hranici výdejního terminálu u skladovací 

nádrže (pro měření měrné hmotnosti vydaného FAME). Množství hydrogenovaného rostlinného oleje 

skladovaného v IBC kontejnerech je zjišťováno na základě údajů z provedeného měření váhy, teploty 

a hustoty. K měření je využívána mostová váha, výrobce PHILIPS-GWT, výrobní číslo 159/01  

a standardní laboratorní teploměr, hustoměr a odměrný válec. Technická dokumentace je k nahlédnutí 

ve správní budově na adrese Cihelna 315, 588 13 Dobronín. Měřidla jsou ověřována ve lhůtách 

stanovených obecně závazným právním předpisem.  

Měřicí zařízení na příjmu do skladovacích zařízení daňového skladu a výdeji z daňového skladu 

splňují požadavky § 59 odst. 8 písm. b) zákona o spotřebních daních.  

 

Dobronín 

     

Popis  Výrobce Číslo zařízení Umístění Označení 

     
Měřící 

zařízení  Poličské strojírny, a.s. 01/09/X -M405 průtokoměr příjem MN PŘÍJEM NAFTA 
Měřící 

zařízení  Poličské strojírny, a.s. 1/08/X-M405 průtokoměr příjem FAME PŘÍJEM FAME 
Měřící 

zařízení  Poličské strojírny, a.s. 01/09X-M606 průtokoměr výdej NAFTA 1 VÝDEJ NAFTA 1 
Měřící 

zařízení  Poličské strojírny, a.s. 2/06/X-M606 průtokoměr výdej NAFTA 2 VÝDEJ NAFTA 2 
Měřící 

zařízení  Poličské strojírny, a.s. 3/06/X-M606 průtokoměr výdej FAME 1 VÝDEJ FAME 1 
Měřící 

zařízení  Poličské strojírny, a.s. 1/07/X-M405 průtokoměr výdej FAME 2 VÝDEJ FAME 2 

Teploměr -  - průtokoměr příjem MN PŘÍJEM NAFTA 

Teploměr -  - průtokoměr příjem FAME PŘÍJEM FAME 

Teploměr -  - průtokoměr výdej NAFTA 1 VÝDEJ NAFTA 1 

Teploměr -  - průtokoměr výdej NAFTA 2 VÝDEJ NAFTA 2 

Teploměr -  - průtokoměr výdej FAME 1 VÝDEJ FAME 1 

Teploměr -  - průtokoměr výdej FAME 2  VÝDEJ FAME 2 

Hustoměr Micro Motion Inc. / EMERSON 14503088 Potrubí výdej FAME VÝDEJ FAME 

Hustoměr Micro Motion Inc. / EMERSON 14503210 Potrubí výdej MN VÝDEJ NAFTA 

Hustoměr Micro Motion Inc. / EMERSON 14503211 Potrubí příjem MN/FAME P NAFTA/FAME 
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Skladovací nádrže jsou osazeny snímači hladiny a teploměry, které jsou zdrojem údajů  

pro výpočet zůstatků v nádržích. Ani snímače hladiny, ani teploměry v nádržích nejsou ověřeny. 

Název, popř. obchodní označení vyráběných, zpracovávaných, přijímaných, skladovaných 

nebo odesílaných vybraných výrobků: 

1. Těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních (motorová nafta), 

kód nomenklatury (dále jen „KN“) 2710 19 41 – přijímání, zpracování, skladování a odesílání; 

2. Směsi podle § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních – směsi minerálních olejů uvedených 

v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních určené jako palivo pro pohon vznětových 

motorů s metylestery mastných kyselin uvedených pod KN 3824 90 99, přičemž podíl metylesterů 

mastných kyselin nesmí činit více než 7% objemových všech látek ve směsi obsažených 

(motorová nafta s biosložkou), KN 2710 19 41 – přijímání, výroba a odesílání; 

3. Metylestery nebo etylestery mastných kyselin podle § 45 odst. 3 písm. k) zákona o spotřebních 

daních (obchodní názvy např. Ekodiesel, Biodiesel, Bio 100), KN 3824 90 99, které jsou určeny 

k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle  

§ 45 odst. 2 zákona o spotřebních daních – přijímání, zpracování, skladování nebo odesílání; 

4. Směsi podle § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních – směsi minerálních olejů 

uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních určené jako palivo pro pohon 

vznětových motorů s metylestery řepkového oleje splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, 

přičemž podíl metylesteru řepkového oleje musí činit nejméně 30% objemových všech látek  

ve směsi obsažených (směsná nafta), KN 3824 90 99 – přijímání, výroba, a odesílání; 

5. Těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních (motorová nafta, 

extralehký topný olej), značkované a barvené, KN 2710 19 41 – výroba a prodej osobám 

užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla nebo na základě povolení k přijímání a užívání vybraných 

výrobků osvobozených od daně podle § 13 zákona o spotřebních daních; 

6. Těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních (hydrogenovaný 

rostlinný olej, HVO), kód nomenklatury 2710 19 41 – přijímání, skladování a odesílání. 

Předpokládaný roční objem vyráběných, zpracovávaných, přijímaných, skladovaných  

nebo odesílaných vybraných výrobků (dle členění v předchozí části):  
1. 90.000.000 litrů při teplotě 15°C, slovy: Devadesátmilionůlitrů/rok (souhrnné množství  

i pro body 2. a 5.); 

2. 90.000.000 litrů při teplotě 15°C, slovy: Devadesátmilionůlitrů/rok (souhrnné množství  

i pro body 1. a 5.); 

3. 2.800.000 litrů při teplotě 15°C, slovy: Dvamilionyosmsettisíclitrů/rok; 

4. 200.000 litrů při teplotě 15°C, slovy: Dvěstětisíclitrů/rok; 

5. 5.000.000 litrů při teplotě 15°C, slovy: Pětmilionůlitrů/rok (množství obsažené i v bodě 1.  

nebo 2.); 

6. 20.000 litrů při teplotě 15°C, slovy: Dvacettisíclitrů/rok. 

Popis zvláštních operací: Značkování a barvení vybraných minerálních olejů na základě 

pravomocného povolení vydaného správcem daně. 

Popis způsobu skladování vybraných výrobků: Jednotlivé druhy vybraných výrobků, které jsou 

skladovány, jsou uvedeny v odst. „Název, popř. obchodní označení vyráběných, zpracovávaných, 

přijímaných, skladovaných nebo odesílaných výrobků“. Jedná se motorovou naftu (bod 1. odstavce) 

a metylestery nebo etylestery mastných kyselin - FAME (bod 3. odstavce). Čistá motorová nafta (bod 

1. odstavce) je skladována v nádržích T2, T3, T4, T5 a T6, čisté FAME (bod 3. odstavce) je 

skladováno v nádrži T1. V ojedinělých případech by mohlo dojít i ke skladování čistých  

produktů – motorová nafta a FAME (body 1. a 3. odstavce) na železniční vlečce v železničních 

cisternách. Hydrogenovaný rostlinný olej (bod 6. odstavce) je skladován v maximálně 10 IBC 

kontejnerech, každý o objemu 1 m3, umístěných v prostorách daňového skladu.  
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Seznam míst, kde budou vybrané výrobky přijímány: 

a) Daňový sklad na adrese Cihelna 315, PSČ 588 13 Dobronín; 

b) Místa přímého dodání: Provozovatel daňového skladu je oprávněn s ohledem na ustanovení  

§ 24 odst. 1 a § 25 odst. 6 zákona o spotřebních daních ukončovat dopravu v režimu podmíněného 

osvobození od daně v místech přímého dodání (pro vybrané výrobky uvedené v části „Název, popř. 

obchodní označení vyráběných, zpracovávaných, přijímaných, skladovaných nebo odesílaných 

výrobků:“ pod body 1. až 4.). Nová místa přímého dodání je provozovatel daňového skladu podle  

§ 24 odst. 2 a § 25 odst. 2 zákona o spotřebních daních povinen oznámit správci daně  

a celnímu úřadu místně příslušnému novému místu přímého dodání nejpozději 3 dny před zahájením 

dopravování vybraných výrobků. V případě, že celní úřad místně příslušný novému místu přímého 

dodání při místním šetření zjistí závažné nedostatky, které brání ukončení dopravy vybraných 

výrobků provozovatelem daňového skladu v místě přímého dodání, neprodleně sdělí tuto skutečnost 

správci daně. Správce daně vyjme toto místo ze seznamu míst přímého dodání a o této skutečnosti 

neprodleně informuje provozovatele daňového skladu. Seznam míst přímého dodání včetně celního 

úřadu místně příslušného místu přímého dodání je uveden v příloze tohoto rozhodnutí. 

 

Správce daně současně stanovuje ve smyslu § 43i odst. 3 písm. c) zákona o spotřebních daních 

tyto další podmínky pro zabezpečení vybraných výrobků: 

1. Provozovatel daňového skladu je oprávněn nepřetržitě zahajovat dopravu vybraných výrobků 

v režimu podmíněného osvobození od daně podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona o spotřebních 

daních za následujících podmínek: 

1.1. Návrh elektronického průvodního dokladu zaslaný provozovatelem daňového skladu 

prostřednictvím elektronického systému nevykazuje vady a elektronickým systémem je mu 

přidělen specifický správní referenční kód (ARC) a listinný stejnopis elektronického 

průvodního dokladu (e-AD) nebo obchodní doklad, ve kterém je uveden specifický správní 

referenční kód (ARC), provozovatel daňového skladu předá osobě, která bude vybrané 

výrobky fyzicky dopravovat; 

1.2. Pokud návrh elektronického průvodního dokladu při zahájení dopravy vybraných výrobků  

v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně zaslaný provozovatelem daňového 

skladu prostřednictvím celního úřadu příslušnému místu odeslání (dále jen „celní úřad“) 

nevykazuje vady, je celním úřadem přidělen tomuto návrhu specifický správní referenční kód 

automaticky, a to i mimo pracovní dobu celního úřadu. Provozovatel daňového skladu je 

povinen vyčkat s fyzickým zahájením dopravy vybraných výrobků po dobu 30 minut  

od přidělení specifického správního referenčního kódu. Během této lhůty může celní úřad 

provozovateli daňového skladu oznámit, že provede kontrolu vybraných výrobků 

odesílaných v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně. Pokud celní úřad 

provozovateli daňového skladu oznámí, že provede kontrolu odesílaných vybraných 

výrobků, je provozovatel daňového skladu povinen vyčkat s fyzickým odesláním vybraných 

výrobků až do ukončení kontroly celním úřadem. Neoznámí-li celní úřad v uvedené lhůtě 

provozovateli daňového skladu, že provede kontrolu odesílaných vybraných výrobků, může 

být doprava vybraných výrobků provozovatelem daňového skladu fyzicky zahájena. 

1.3. V případě nedostupnosti elektronického systému ve smyslu § 27c odst. 8 zákona  

o spotřebních daních, kterou nelze odstranit pomocí konzultace s Helpdeskem SPD (kontakty 

uvedeny na internetových stránkách Celní správy ČR), je provozovatel daňového skladu 

povinen postupovat podle § 27c odst. 1 písm. a) až d) zákona o spotřebních daních  

a zabezpečit, aby byla zajištěna daň pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného 

osvobození od daně; 

1.4. Provozovatel daňového skladu řádně a včas plní povinnosti provozovatele daňového skladu  

a podmínky stanovené v tomto povolení; 

1.5. Správce daně si vyhrazuje právo změny a doplnění podmínek nepřetržitého zahajování 

doprav vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, bude-li to nutné  

pro správu daně, případně dojde-li ke změně obecně závazných právních předpisů. 
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2. Provozovatel daňového skladu je povinen v souladu s ustanovením § 19 zákona  

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zajistit minimální obsah 

biopaliv u motorové nafty a motorového benzinu uváděných do volného daňového oběhu  

na daňovém území České republiky pro dopravní účely. 

3. Provozovatel daňového skladu může uplatnit ztráty ze skladování maximálně do výše technicky 

zdůvodněných skutečných ztrát stanovených podle Vyhlášky č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví 

výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

4. Provozovatel daňového skladu je povinen vést evidenci o příjmu a výdeji vybraných výrobků  

v měřících jednotkách, tzn. množství vybraných výrobků v 1.000 litrech při 15°C. 

5. Provozovatel daňového skladu je povinen uvést u každého příjmu vybraných výrobků v evidenci 

číslo průvodního dokladu (AAD) nebo referenční kód (ARC) přidělený jako identifikátor  

pro přepravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, na základě kterého 

byly vybrané výrobky provozovateli daňového skladu dopraveny.  

6. U každého výdeje vybraných výrobků je provozovatel daňového skladu povinen uvést v evidenci 

číslo daňového dokladu podle § 5 zákona o spotřebních daních v souvislosti s jejich uvedením  

do volného daňového oběhu nebo číslo dokladu o osvobození podle § 6 zákona  

o spotřebních daních v souvislosti s jejich uvedením do volného daňového oběhu. 

7. Provozovatel daňového skladu bude zasílat údaje o pohybu vybraných výrobků celnímu úřadu  

a správci daně v intervalech a rozsahu jimi stanovenými. 

8. Zápis do evidence vedené podle § 37 zákona o spotřebních daních po zpracování, vydání  

nebo použití vybraných výrobků se stanovuje nejpozději na následující pracovní den. Zápis  

do evidence po převzetí vybraných výrobků musí být učiněn bezodkladně po ukončení jejich 

dopravy (§ 37 odst. 3 zákona o spotřebních daních). 

 

Provozovatel daňového skladu je povinen podle § 21 odst. 8 zákona o spotřebních daních průběžně 

sledovat výši zajištění daně a předávat správci daně podle jeho požadavků evidenční údaje vztahující 

se k daňové povinnosti, v případě vymezeném v § 21 odst. 6 a odst. 9 zákona o spotřebních daních je 

povinen zvýšit zajištění daně ve lhůtě 10 dní ode dne zjištění rozdílu. 

 

Podle § 37 odst. 4 zákona o spotřebních daních se evidence uchovává po dobu 10 let  

od konce kalendářního roku, ve kterém byla tato evidence vyhotovena. 

 

Podle § 37 odst. 5 zákona o spotřebních daních je provozovatel daňového skladu povinen vést 

evidenci vybraných výrobků ve struktuře, kterou zveřejňuje správce daně způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, a formátu, který zveřejňuje správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

pokud vede tuto evidenci elektronicky.  

 

 Podmínky pro vydání povolení musí být podle § 43c odst. 3 zákona o spotřebních daních 

splňovány po celou dobu trvání povolení. 

 

Provozovatel daňového skladu je povinen podle § 43j odst. 1 zákona o spotřebních daních oznámit 

správci daně veškeré změny údajů, které jsou uvedeny v povolení a které se uvádějí v návrhu  

na vydání povolení, a to do 5 dnů ode dne, kdy nastaly. 

 

Provozovatel daňového skladu 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. 
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Neplnění podmínek uvedených v § 43c zákona o spotřebních daních pro vydání povolení  

nebo podmínek potřebných pro správu daní stanovených v povolení může být důvodem pro zrušení 

povolení z moci úřední.  

 

 

O d ů v o d n ě n í  

 

Správce daně dne 3. dubna 2017 zaevidoval pod č.j. 47249/2017-620000-11 návrh provozovatele 

daňového skladu na změnu povolení k provozování daňového skladu podle § 43k  

odst. 1 písm. a) zákona o spotřebních daních z důvodu změny seznamu míst přímého dodání.  

 

Po prověření návrhu a splnění všech podmínek stanovených v § 43c zákona o spotřebních daních 

správce daně rozhodl o změně povolení podle § 43k odst. 1 písm. a) zákona o spotřebních  

daních a zrušil povolení předchozí.     

 

 

P o u č e n í  

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat u správce daně odvolání ve lhůtě třiceti dnů ode dne jeho 

doručení. Podané odvolání nemá odkladný účinek. 

 

    

    Datum podpisu rozhodnutí: 10. dubna 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

        plk. Mgr. Jiří Marbach 

         ředitel celního úřadu 

 

 

 

 

Příloha 

1) Seznam míst přímého dodání (58 stran). 
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