
 

 

Vážený zákazníci. 

Dovolujeme si Vás informovat o Vašich nových povinnostech v souvislosti se změnami zákona č. 311/2006 

Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů, účinnými od 01. 04. 2020 (novela 48/2020 Sb.). 

Tyto změny byly motivovány snahou zákonodárce o eliminaci rizika možných nelegálních prodejů 

pohonných hmot, vydávání 

pohonných hmot s nižší než předepsanou jakostí, a následnými daňovými úniky. Jednou z nejzásadnějších 

změn dotýkající se i Vás je zavedení povinné registrace míst výdeje pohonných hmot, nově definovaných 

jako tzv. výdejní jednotky, v existující evidenci čerpacích stanic vedené Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Mezi nově definované tzv. výdejní jednotky jsou zařazeny i neveřejná (podniková) výdejní místa 

o souhrnném objemu větším než 5m³. To se týká i těch vlastníků výdejního zařízení (nádrží), kteří mají 

pohonné hmoty jen pro svoji potřebu!!! Nově jsou vlastníkům výdejních jednotek ukládány povinnosti 

spojené s minimálním technickým vybavením této jednotky, vedením evidence vydaných pohonných hmot 

a jejím předkládáním kontrolním orgánům. 

Současně se zavedením definice výdejní jednotky byla změněna i definice výdeje pohonných hmot tak, aby 

odrážela současný stav, kdy zejména zemědělské apod. podniky a organizace z těchto výdejen zásobují 

mimo vlastní vozidla i vozidla dceřiných či jinak organizačně propojených společností. Proto je nově jako 

součástí výdeje vnímán i prodej pohonných hmot výhradně za cenu nákupu, pokud se nejedná o předmět 

podnikání a provozovatel vozidla a provozovatel čerpací stanice nebo vlastník výdejní jednotky, jsou 

součástí téže skupiny podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty. 

Nové povinnosti vlastníků výdejních jednotek: 

1) Výdejní jednotka musí být zapsána v evidenci Ministerstva průmyslu a obchodu, výčet povinně 

ohlašovaných informací je rozsahem podobný čerpacím stanicím. Zápis do evidence musí být 

učiněn do 60 dní od nabytí účinnosti zákona, tedy do 30. května 2020. V příloze Vám zasíláme 

„Formulář pro přihlášení výdejní jednotky“, který je potřeba do 30.5.2020 zaslat vyplněný na email: 

stepan@mpo.cz. Nenechte se zmást tím, že je v záhlaví napsáno „Evidence čerpacích stanic 

pohonných hmot“, formulář se týká i výdejních jednotek. Ve formuláři označíte, že jste neveřejná 

ČS (pokud již nejste čerpací stanice s veřejným výdejem, to byste ale byli již registrovaní) a uvedete GPS 

souřadnice vaší výdejní jednotky. 

2) Z výdejní jednotky smí plnit vůz pouze její provozovatel, případně subjekty, které s provozovatelem 

tvoří skupinu podle zákona o DPH. Pokud by ze stojanu tankoval i někdo další, nejde už o výdejní jednotku, 

ale o čerpací stanici (se všemi dalšími povinnostmi). Pozor tedy na nějaký prodej PHM!!! 



 

 

3) Výdejní jednotka musí být vybavena měřením výdeje. Na jeho instalaci je stanoveno 

6 měsíců od nabytí účinnosti zákona, tedy do konce září 2020. 

4) Vlastník výdejní jednotky (ne provozovatel!) musí vést je povinen zajistit vedení denní evidence o výdeji 

PHM (rozdělenou na bezúplatné a úplatné přemístění PHM). Evidence se musí uchovávat po dobu 3 let. 

5) Vlastník výdejní jednotky smí nakupovat pohonné hmoty výhradně pouze od distributora, nebo z čerpací 

stanice zapsané v evidenci, další možnosti nákupu viz §5a, odst. 1, zák. 48/2020 Sb.  

6) ČOI má nově oprávnění kontrolovat kvalitu pohonných hmot i ve výdejních jednotkách. 

V případě nejasností s vyplněním formuláře k zápisu do evidence Ministerstva průmyslu 

a obchodu můžete kontaktovat Oddělení analýz a datové podpory koncepcí MPO, Ing. Petra Štěpána, CSc., 

tel.: 224 853 480, e-mail: stepan@mpo.cz nebo Ing. Luďka Duška, tel.: 224 852 437, e-mail: dusek@mpo.cz. 

(Přihláška viz web MPO zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-

pohonnychhmot/prihlaska-do-evidence-cerpacich-stanic-podle-zakona-c--311-2006-sb---o-pohonnych-

hmotach--244992/) 

S pozdravem 

Mgr. Jiří Brada, MBA 

vedoucí úseku ropných produktů 
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