
Na základě zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, došlo od 1. ledna 2004 ke zvýšení 
spotřební daně uminerálních olejů, tj. včetně pohonných hmot. Výše spotřební daně  
do 31. prosince 2003 činila u automobilového benzínu 8.150,- Kč/1.000 litrů, od 1. ledna 2004 
došlo ke zvýšení na 9.950,- Kč/1.000 litrů. V případě motorové nafty byla výše spotřební daně do 
31. prosince 2003 10.840 Kč/1.000 litrů; od 1. ledna 2004 pak došlo ke zvýšení na 11.840 
Kč/1.000 litrů. 
 
Požadovanou informací je sdělení: 
 
1) zda Ministerstvo financí ČR vydalo před zvýšením spotřební daně (tj. před datem 1. ledna 
2004) stanovisko, pokyn či jakékoliv sdělení nebo jiný dokument týkající se nakládání s 
minerálními oleji, ze kterých již byla odvedena spotřební daň (tj. „stará“ spotřební daň odváděná 
do 31. prosince 2003)“; 
 
2) Pokud ano: 
(i) zda bylo z pohledu prodávajícího nezbytné (možné) na základě daného dokumentu minerální 
oleje zatížené původní spotřební daní po 1. lednu 2004 prodat a „dodanit“ rozdíl mezi původní a 
novou (vyšší) spotřební daní; 
 
(ii) zda bylo z pohledu prodávajícího po 1. lednu 2004 možné prodávat minerální oleje zatížené 
původní (nižší) spotřební daní a kupní cenu zboží navýšit tak, aby maximalizoval svoji marži 
(zisk), tzn. navýšit jednotkovou cenu o rozdíl mezi nižší (starou) a vyšší (novou) sazbou 
spotřební daně, navýšit tak marži (zisk). 
 

V případě kladné odpovědi na dotaz 1) této žádosti žádám o poskytnutí předmětného 
dokumentu. 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 7. února 2018 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
"Na základě zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, došlo od 1. ledna 2004 ke zvýšení 
spotřební daně uminerálních olejů, tj. včetně pohonných hmot. Výše spotřební daně  
do 31. prosince 2003 činila u automobilového benzínu 8.150,- Kč/1.000 litrů, od 1. ledna 
2004 došlo ke zvýšení na 9.950,- Kč/1.000 litrů. V případě motorové nafty byla výše spotřební 
daně do 31. prosince 2003 10.840 Kč/1.000 litrů; od 1. ledna 2004 pak došlo ke zvýšení na 
11.840 Kč/1.000 litrů. 
 
Požadovanou informací je sdělení: 
 
1) zda Ministerstvo financí ČR vydalo před zvýšením spotřební daně (tj. před datem 1. ledna 
2004) stanovisko, pokyn či jakékoliv sdělení nebo jiný dokument týkající se nakládání s 
minerálními oleji, ze kterých již byla odvedena spotřební daň (tj. „stará“ spotřební daň 
odváděná do 31. prosince 2003)“; 
 
2) Pokud ano: 
(i) zda bylo z pohledu prodávajícího nezbytné (možné) na základě daného dokumentu 
minerální oleje zatížené původní spotřební daní po 1. lednu 2004 prodat a „dodanit“ rozdíl 
mezi původní a novou (vyšší) spotřební daní; 
 
(ii) zda bylo z pohledu prodávajícího po 1. lednu 2004 možné prodávat minerální oleje 
zatížené původní (nižší) spotřební daní a kupní cenu zboží navýšit tak, aby maximalizoval 
svoji marži (zisk), tzn. navýšit jednotkovou cenu o rozdíl mezi nižší (starou) a vyšší (novou) 
sazbou spotřební daně, navýšit tak marži (zisk). 
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V případě kladné odpovědi na dotaz 1) této žádosti žádám o poskytnutí předmětného 
dokumentu." 
  
 Ministerstvo financí nevydalo před 1. lednem 2004 stanovisko, pokyn či jakékoli 
sdělení týkající se nakládání s motorovou naftou nebo bezolovnatým benzínem,  
ze kterých již byla odvedena „stará“ sazba spotřební daně. 
 
 Obecně bylo nakládání s vybranými výrobky při změně zákona řešeno standardně 
přechodnými ustanoveními, která jsou uvedena v § 140 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních. 

 
Z přechodných ustanovení mimo jiné vyplývalo, že nezdaněné vybrané výrobky 

z roku 2003 musely být dnem 1. ledna 2004 uvedeny do volného daňového oběhu (tedy 
umístěny mimo daňový sklad) nebo do režimu podmíněného osvobození od daně (tedy 
umístěny v daňovém skladu). Pokud byly vybrané výrobky uvedeny do volného daňového 
oběhu po 1. lednu 2004, musely být zdaněny sazbou daně platnou od 1. ledna 2004. 

 
Na druhou stranu z přechodných ustanovení zároveň vyplývalo, že na vybrané 

výrobky, které byly již v roce 2003 zdaněny podle dosavadních předpisů, se povinnost 
zdanění novou sazbou daně (případně dodanění rozdílu sazeb) po 1. lednu 2004 nevztahovala. 

 
To je zcela v intencích zásady používané při všech změnách sazeb spotřebních daní 

(zásoby již zdaněné starou sazbou daně se nedodaňují podle sazby nové). 
 
K poslednímu dotazu uvádíme, že Ministerstvo financí konečnou cenu pohonných 

hmot nikterak nereguluje. 
 
Závěrem si dovolujeme Vás upozornit, že v žádosti uvádíte nesprávné změny 

v sazbách spotřebních daní, respektive zaměňujete pohonné hmoty. U bezolovnatého benzínu 
došlo k 1. lednu 2004 k navýšení sazby daně z 10 840 Kč/1000 litrů na 11 840 Kč/1000 litrů  
a u motorové nafty došlo ke zvýšení sazeb daně z 8 150 Kč/1000 litrů na 9 950 Kč/1000 litrů. 
   
  
 
  


