
Předmět daně z minerálních olejů dle § 45 odst. 1 písm. a) ZSpD 

(Podpoložky platné dle výše zmiňovaného nařízení Rady v období let 2012 až  
2018) 

(Podpoložky platné dle výše zmiňovaného nařízení Rady v období let 2002 až  
       2011) 

 

R O K   2 0 1 8 ROK   2 0 0 2 
Aktuálně platné podpoložky podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o 
celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, ve znění 
platném k 1. 1. 2018 

Podpoložky platné pro účely ZSpD, tj. podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 
2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, 
ve znění platném k 1. 1. 2002 

2710 12 11 lehké oleje a přípravky pro specifické procesy → 

→ 

→ 

→ 
→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 
 
 

→ 
→ 

2710 11 11 lehké oleje a přípravky pro specifické procesy 

2710 12 15 
lehké oleje a přípravky pro chemickou přeměnu jiným 
postupem, než který je stanoven  pro podpoložku 2710 12 
11 

2710 11 15  lehké oleje a přípravky pro chemickou přeměnu jiným 
postupem, než který je stanoven  pro podpoložku 2710 11 11 

2710 12 21 lakový benzín (White spirit) 2710 11 21 lakový benzín (White spirit) 

2710 12 25 ostatní speciální druhy benzínu 2710 11 25 ostatní speciální druhy benzínu 

2710 12 31 letecký benzín 2710 11 31 letecký benzín 

2710 12 41 
motorový benzín s obsahem olova nepřesahujícím 0,013 g/l 
s oktanovým číslem (OČ VM) nižším než 95 2710 11 41 

motorový benzín s obsahem olova nepřesahujícím 0,013 g/l s 
oktanovým číslem (OČ VM) nižším než 95 

2710 12 45 
motorový benzín s obsahem olova nepřesahujícím 0,013 g/l 
s oktanovým číslem (OČ VM) 95 nebo vyšším, avšak nižším 
než 98 

2710 11 45 
motorový benzín s obsahem olova nepřesahujícím 0,013 g/l s 
oktanovým číslem (OČ VM) 95 nebo vyšším, avšak nižším než 
98 

27 10 12 49  
motorový benzín s obsahem olova nepřesahujícím 0,013 g/l 
s oktanovým číslem (OČ VM) 98 nebo vyšším 

2710 11 49 
motorový benzín s obsahem olova nepřesahujícím 0,013 g/l s 
oktanovým číslem (OČ VM) 98 nebo vyšším 

2710 12 51 
motorový benzín s obsahem olova převyšujícím 0,013 g/l s 
oktanovým číslem (OČ VM) nižším než 98 2710 11 51 

motorový benzín s obsahem olova převyšujícím 0,013 g/l s 
oktanovým číslem (OČ VM) nižším než 98 

2710 12 59 
motorový benzín s obsahem olova převyšujícím 0,013 g/l s 
oktanovým číslem (OČ VM) 98 nebo vyšším 

2710 11 59 
motorový benzín s obsahem olova převyšujícím 0,013 g/l s 
oktanovým číslem (OČ VM) 98 nebo vyšším 

2710 12 70 palivo pro tryskové motory benzínového typu 2710 11 70 palivo pro tryskové motory benzínového typu 

2710 12 90 ostatní lehké oleje 2710 11 90 ostatní lehké oleje 



Předmět daně z minerálních olejů dle § 45 odst. 1 písm. b) ZSpD 
 

           → 

            → 

→ 
 

→ 
 

→ 
→ 

 

→ 

 
 

(Podpoložky platné dle výše zmiňovaného nařízení Rady v období let 2012 až 2018)  

K 1.1.2012 byla vytvořena nová položka 2710 20 zahrnující MO tohoto čísla 
obsahující bionaftu. Dále byly změněny hodnoty limitního obsahu síry u 
podpoložek zahrnujících plynové a topné oleje. (Tzn., že v položce 2710 19 jsou 
zařazeny MO neobsahující bionaftu a v položce 2710 20 MO obsahující 
bionaftu.)  

Vzhledem k tomu, že v roce 2011, resp. 2002 (tj. v roce rozhodném pro účely 
ZSpD) byly do položky 2710 19 zařazeny jak MO obsahující bionaftu, tak MO, 
které bionaftu neobsahovaly, je rozhodujícím kritériem pro správné 
zařazení MO do příslušné podpoložky obsah síry.    

 
 
 

R O K   2 0 1 8 
Aktuálně platné podpoložky podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a 
statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, ve znění platném k 1. 1. 
2018. 

R O K   2 0 0 2 
Podpoložky platné pro účely ZSpD, tj. podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 
2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, ve 
znění platném k 1. 1. 2002. 
 

2710 19 11 střední oleje pro specifické procesy 

2710 19 15 
střední oleje pro chemickou přeměnu jiným postupem, než 
který je stanoven pro podpoložku 2710 19 11 

2710 19 21 
střední oleje pro jiné účely - petrolej (kerosen) - palivo pro 
tryskové motory  

2710 19 25 střední oleje pro jiné účely - petrolej (kerosen) - ostatní  

2710 19 29 střední oleje - ostatní 

2710 19 31 těžké plynové oleje pro specifické procesy  

2710 19 35 těžké plynové oleje pro chemickou přeměnu jiným postupem, 
než který je stanoven pro podpoložku 2710 19 31 

2710 19 11 střední oleje pro specifické procesy 

2710 19 15 
střední oleje pro chemickou přeměnu jiným postupem, než 
který je stanoven pro podpoložku 2710 19 11 

2710 19 21 
střední oleje pro jiné účely - petrolej (kerosen) - palivo pro 
tryskové motory  

2710 19 25 střední oleje pro jiné účely - petrolej (kerosen) - ostatní  

2710 19 29 střední oleje - ostatní 

2710 19 31 těžké plynové oleje pro specifické procesy  

2710 19 35 
těžké plynové oleje pro chemickou přeměnu jiným 
postupem, než který je stanoven pro podpoložku 2710 19 
31 



 

 
(Podpoložky platné dle výše zmiňovaného nařízení Rady v období let 2012 až 
2018) 

(Podpoložky platné dle výše zmiňovaného nařízení Rady v období let 
2002 až 2011) 

 
 
 
 



Předmět daně z minerálních olejů dle § 45 odst. 1 písm. c) ZSpD 
 

 
→ 

→ 

 
 
(Podpoložky platné dle výše zmiňovaného nařízení Rady v období let 2012 až 2018) 
 
K 1.1.2012 byla vytvořena nová položka 2710 20 zahrnující MO tohoto čísla 
obsahující bionaftu. Dále byly změněny hodnoty limitního obsahu síry u podpoložek 
zahrnujících plynové a topné oleje. (Tzn., že v položce 2710 19 jsou zařazeny MO 
neobsahující bionaftu a v položce 2710 20 MO obsahující bionaftu.)  

Vzhledem k tomu, že v roce 2011, resp. 2002 (tj. v roce rozhodném pro účely ZSpD) 
byly do položky 2710 19 zařazeny jak MO obsahující bionaftu, tak MO, které 
bionaftu neobsahovaly, je rozhodujícím kritériem pro správné zařazení MO do 
příslušné podpoložky obsah síry.  
 

 

 
 
 

R O K   2 0 1 8 
Aktuálně platné podpoložky podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o 
celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, ve znění 
platném k 1. 1. 2018 

R O K   2 0 0 2 
Podpoložky platné pro účely ZSpD, tj. podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 
2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, ve 
znění platném k 1. 1. 2002 

2710 19 51 těžké topné oleje pro specifické procesy 

2710 19 55 těžké topné oleje pro chemickou přeměnu jiným postupem, 
než který je stanoven pro podpoložku 2710 19 51 

2710 19 51 těžké topné oleje pro specifické procesy 

2710 19 55 těžké topné oleje pro chemickou přeměnu jiným postupem, 
než který je stanoven pro podpoložku 2710 19 51 

2710 19 62 
těžké topné oleje pro jiné účely o obsahu síry nepřesahujícím  

,1 % hmotnostních 0 

2710 20 31 topné oleje o obsahu síry nepřesahujícím 0,1 % hmotnostních 

2710 19 64 těžké topné oleje pro jiné účely o obsahu síry převyšujícím  
,1 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 1 % hmotnostní  0 

2710 20 35 
topné oleje o obsahu síry převyšujícím 0,1 % hmotnostních,  
avšak nepřesahujícím 1 % hmotnostní 

2710 19 61 
těžké topné oleje pro jiné účely o obsahu síry nepřesahujícím 1  
% hmotnostní  



Předmět daně z minerálních olejů dle § 45 odst. 1 písm. c) ZSpD – pokračování 
 

 
(Podpoložky platné dle výše zmiňovaného nařízení Rady v období let 2012 až 
2018) 

(Podpoložky platné dle výše zmiňovaného nařízení Rady v období let 2002 až 
2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2710 19 68 
těžké topné oleje pro jiné účely o obsahu síry převyšujícím 1  
% hmotnostní 

2710 19 63 těžké topné oleje pro jiné účely o obsahu síry převyšujícím 1 %  
hmotnostní, avšak nepřesahujícím   2 % hmotnostní 

2710 20 39 topné oleje o obsahu síry převyšujícím 1 % hmotnostní 2710 19 65 těžké topné oleje pro jiné účely o obsahu síry převyšujícím 2 %  
hmotnostní, avšak nepřesahujícím 2,8 % hmotnostních 

2710 19 69 
těžké topné oleje pro jiné účely o obsahu síry převyšujícím 2,8  
% hmotnostních  



Předmět daně z minerálních olejů § 45 odst. 1 písm. d) ZSpD 

  Předmět daně z minerálních olejů dle § 45 odst. 1 písm. e) až g) ZSpD 

2711 12 11 
ZRP; propan o čistotě nejméně 99 % k použití jako 
energetická nebo topná paliva → 

→ 

→ 

→ 

→ 
 

→ 

→ 
→ 

 

→ 

→ 
→ 
→ 

2711 12 11 
ZRP; propan o čistotě nejméně 99 % k použití jako energetická 
nebo topná paliva 

2711 12 19 ZRP; propan o čistotě nejméně 99 % pro jiné účely 2711 12 19 ZRP; propan o čistotě nejméně 99 % pro jiné účely 

2711 12 91 ZRP; propan pro specifické procesy 2711 12 91 ZRP; propan pro specifické procesy 

2711 12 93 
ZRP; propan pro chemickou přeměnu jiným způsobem, než 
který je stanoven pro podpoložku 2711 12 91 2711 12 93 

ZRP; propan pro chemickou přeměnu jiným způsobem, než 
který je stanoven pro podpoložku 2711 12 91 

2711 12 94 
ZRP; propan pro jiné účely o čistotě převyšující 90 % avšak 
nižší než 99 % 2711 12 94 

ZRP; propan pro jiné účely o čistotě převyšující 90 % avšak nižší 
než 99 % 

2711 12 97 ZRP; propan - ostatní 2711 12 97 ZRP; propan - ostatní 

2711 13 10 ZRP; butany pro specifické procesy 2711 13 10 ZRP; butany pro specifické procesy 

2711 13 30 
ZRP; butany pro chemickou přeměnu jiným postupem, než 
který je stanoven pro podpoložku 2711 13 10 2711 13 30 

ZRP; butany pro chemickou přeměnu jiným postupem, než 
který je stanoven pro podpoložku 2711 13 10 

2711 13 91 
ZRP; butany pro jiné účely o čistotě převyšující 90 %, avšak 
nižší než 95 % 2711 13 91 

ZRP; butany pro jiné účely o čistotě převyšující 90 %, avšak nižší 
než 95 % 

2711 13 97 ZRP; butany - ostatní 2711 13 97 ZRP; butany - ostatní 

2711 14 00 Ethylen, propylen, butylen a butadien 2711 14 00 Ethylen, propylen, butylen a butadien 

2711 19 00 ostatní ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky 2711 19 00 ostatní ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky 

(V období let 2002 až 2018 nedošlo k žádným změnám výše uvedených podpoložek dle výše zmiňovaného nařízení Rady) 

R O K   2 0 1 8 
Aktuálně platné podpoložky podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a 
statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, ve znění platném k 1. 1. 
2018. 

R O K   2 0 0 2 
Podpoložky platné pro účely ZSpD, tj. podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 
2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, 
ve znění platném k 1. 1. 2002. 

2710 91 00 
odpadní oleje [obsahující polychlorované bifenyly (PCB), 
polychlorované terfenyly (PTC) nebo polybromované 
bifenyly (PBB)] 

→ 

→ 

2710 91 00 
odpadní oleje [obsahující polychlorované bifenyly (PCB), 
polychlorované terfenyly (PTC) nebo polybromované bifenyly 
(PBB)] 

2710 99 00 odpadní oleje ostatní 2710 99 00 odpadní oleje ostatní 



Předmět daně z minerálních olejů dle § 45 odst. 3 písm. k) ZSpD 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R O K   2 0 1 8 
Aktuálně platné podpoložky podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o 
celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, ve znění 
platném k 1. 1. 2018 

R O K   2 0 0 2 
Podpoložky platné pro účely ZSpD, tj. podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 
2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, ve 
znění platném k 1. 1. 2002 

3826 00 10 
monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % obj.  
nebo více esterů (FAMAE) 

→ 
→ 
→ 

ostatní (zahrnuje monoalkylestery mastných kyselin obsahující 
3824 90 99 96,5 % obj. nebo více esterů - FAMAE; směsnou naftu; Ethanol 
E85) 

3826 00 90 ostatní (směsná nafta) 

3824 99 96 ostatní  (Ethanol E85) 



Předmět daně z minerálních olejů dle § 45 odst. 3 písm. d) ZSpD 
 

 
 

R O K   2 0 1 8 
Aktuálně platné podpoložky podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o 
celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, ve znění 
platném k 1. 1. 2018 

R O K   2 0 0 2 
Podpoložky platné pro účely ZSpD, tj. podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 
2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, ve 
znění platném k 1. 1. 2002 



 

 
(Podpoložky platné dle výše zmiňovaného nařízení Rady v období let 2012 až 
2018) 

(Podpoložky platné dle výše zmiňovaného nařízení Rady v období let 2002 až 
2011) 

 

2710 19 99 
mazací oleje; ostatní oleje pro jiné účely - ostatní mazací  
oleje a ostatní oleje 2710 19 99 

mazací oleje; ostatní oleje pro jiné účely - ostatní mazací oleje a  
ostatní oleje 

2710 20 90 ostatní oleje (obsahující bionaftu) 


