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Novela zákona o  pohonných 

hmotách /distributoři, ČS a 

Celní správa ČR/ 

Petrolsummit 2013 



• Distributor a provozovatel ČS musí nakupovat PHM výhradně od 

registrovaného distributora PHM (registr distributorů vede CS) nebo na 

ČS zapsané v evidenci ČS (evidenci ČS vede MPO) 

 

– Registr zveřejněn na stránkách CS ČR www.celnisprava.cz → 

aplikace→ registr distributorů PHM  

    (aktuální počet registrovaných distributorů je  1947) 

 

– Zákon č. 234/2013 Sb. – novela zákona o PHM – účinnost k 

1.10.2013 

• Sankce pokuty do 20 mil. Kč za nákup od neregistrovaného 

distributora 

• Sankce pokuty do 20 mil. Kč pro distributora za prodej bez 

registrace 
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Zákon o PHM – č. 311/2006 Sb.  

http://www.celnisprava.cz/


Podmínky registrace  distributora 

• Distributorem je osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat 

PHM na území ČR, s výjimkou prodeje pohonných hmot z čerpací 

stanice nebo prodeje CNG držitelem licence 

• Pokud osoba prodává z ČS, ale zároveň i mimo ni, je distributorem 

• Prodejem z ČS se rozumí přes stanovené měřidlo výdejního stojanu 

• Distributor je povinen se registrovat před zahájením své činnosti u CÚ 

• Procesním předpisem pro registraci a kauce je přiměřeně daňový řád 

• Podmínky registrace  

– bezdlužnost (FS, CS, SSZ, ZP) u všech zapojených osob, jimiž 

jsou 

• distributor 

• statutární orgány/členové statutárního orgánu distributora 

• odpovědný zástupce (byl-li ustanoven) 

– absence zákazu činnosti distributora (soud, správní orgán, CS) 

– absence likvidace nebo úpadku distributora 
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Podmínky registrace  distributora 

– živnostenské oprávnění pro distribuci PHM (koncese) 

• vzdělání a praxe (možnost plnění odpovědným zástupcem) 

• trestní bezúhonnost (TČ hospodářské a TČ proti majetku) u 

distributora a všech zapojených osob po tři roky zpětně včetně 

jejich dřívějších angažmá 

• deliktní bezúhonnost (daňové a celní předpisy a zákon o PHM) 

u distributora, jeho statutárních orgánů nebo členů jeho 

statutárních orgánů po tři roky zpětně včetně jejich dřívějších 

angažmá 

• deliktní bezúhonnost (zákon o PHM) u odpovědného zástupce 

po tři roky zpětně včetně jeho dřívějších angažmá  

• odpovědný zástupce pouze pro jednoho distributora 

– poskytnutí kauce (20 mil. Kč) distributorem 

• v hotovosti na depozitní účet CÚ nebo  

• bankovní zárukou (na 2 roky), kterou CÚ přijal  
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Zrušení nebo zánik registrace 
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• Nejsou-li plněny podmínky registrace, CÚ distributora vyzve v jím 

stanovené lhůtě k jejich splnění, pokud to jejich povaha dovoluje a 

nehrozí-li nebezpečí z prodlení.  

• CÚ registraci zruší, pokud 

– nejsou splněny podmínky registrace 

– není splněna podmínka spolehlivosti  

– insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek 

majetku 

– distributor 12 měsíců po sobě neprovádí svoji činnost 

• Registrace  zaniká (ze zákona) 

– zánikem ŽO pro distribuci PHM 

– 5 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla poskytnuta 

bankovní záruka, nebyla-li prodloužena opět o 2 roky, poskytnuta 

nová nebo složena kauce v hotovosti 



Zveřejňované údaje z registru 
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• Obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název 

• Sídlo nebo místo podnikání, 

• DIČ 

• Registrační číslo 

• Den registrace 

• Den zrušení nebo zániku registrace 

• Údaj o tom, zda registrace  

– byla zrušena na návrh  

– byla zrušena z moci úřední (znamená 3 roky distanc s výjimkou 

důvodu 12 měsíční nečinnosti distributora)  

– zanikla 

– změnu údajů, den této změny a den zveřejnění této změny  



Přechodné období 
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• Pro zachování možnosti nepřerušeného výkonu činnosti distributora i 

po 1.10. 2013 je třeba do 1.11.2013 včetně 

– podat místně příslušnému CÚ elektronicky přihlášku k registraci 

distributora PHM 

– poskytnout kauci ve výši 20 mil. Kč 

• Nesplní-li tyto dvě podmínky, je považován za distributora zrušeného k 

2.11.2013  

– podat žádost ŽÚ o vydání živnostenského oprávnění na „Výrobu a 

zpracování paliv a maziv a distribuci pohonných hmot“ minimálně 

v částečném rozsahu předmětu podnikání „pro distribuci 

pohonných hmot“  

• Splní-li předchozí dvě, ale nesplní tuto třetí, bude jeho registrace zrušena 

pravomocným rozhodnutím CÚ.  

• Zrušení stávající registrace distributorů, kteří nepodají přihlášku a 

neposkytnou kauci, bude v registru vyznačeno cca 4.11.2013. 

 

 

– Ě  



 

Informace pro distributory na 

www.celnisprava.cz 
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• Podrobné informace k postupu nových žadatelů o registraci 

distributora a stávajících distributorů v přechodném období jsou 

umístěny na www.celnisprava.cz v aktualitách. Současně jsou na 

adrese www.celnisprava.cz → daně →  distributoři PHM umístěny i 

nejčastěji kladené otázky a odpovědi.  

• Obsahem uvedené informace je i 

– aktivní mapa ČR ke zjištění Vašeho místně příslušného CÚ 

– přihláška k registraci distributora včetně formy interaktivního 

formuláře s pokyny a návodem na vyplnění 

– vzor bankovní záruky se všemi potřebnými náležitostmi  

– upozornění na klíčové povinnosti  

• Úřední lhůta pro vydání Ž0 a registraci ≤  30+30+30 dní 

 

 

 

 

http://www.celnisprava.cz/
http://www.celnisprava.cz/
http://www.celnisprava.cz/
http://www.celnisprava.cz/


 

Statistika  
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Stav k 16.10.2013,  8,30 hod. 

 

• Podaných přihlášek k registraci distributora    65 

• Přijatých kaucí       23 

• Žádostí ŽÚ o stanovisko ke spolehlivosti žadatele o ŽO 117 

 

 

 



                      Děkuji za pozornost   

   
Jitka Danielová 

ředitelka odboru Daní 

Generální ředitelství cel  

Celní správa ČR 

Tlf.      : 26133 2031 

E-mail: j.danielova@cs.mfcr.cz 
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