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VPrazedne 15.10.2013 

r 
tímto Vám jménem Českého svazu miniplníren PB lahví a čerpacích stanic LPG zasíláme 

naše stanovisko k věci návrhu skupiny senátorů Parlamentu ČR k návrhu na zrušení části 

ustanovení § 6i odst.l zákona č. 234/2013 Sb. ze dne 26. června 2013, kterým se mění 

zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, vedeného pod spisovou značkou Pl. ÚS 44/2013. 

Změnámi v zákoně č. 234/2013 Sb., jsou ve svém podnikání dotčeni i členové našeho svazu, a 

to velmi podstatným způsobem. 

Zákonem č. 234/2013 Sb. došlo mimo jiné i ke změně zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných 

hmotách (dále jen „ ZoPH") čímž zákonodárce nově stanovil povinnosti pro distributory 

pohonných hmot. Jednou z povinností je i složení kauce ve výši 20.000.000,- Kč - § 6i ZoPH. 

Podle § 2 písm. j) ZoPH se distributorem pohonných hmot rozumí osoba, která prodává nebo 

je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou prodeje 

pohonných hmot z čerpací stanice a prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho 

prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona. Pohonnou 

hmotou je pak i zkapalněný ropný plyn (§ 2 písm. a) ZoPH). Podle těchto ustanovení je tedy 

distributorem pohonných hmot i osoba, která prodává zkapalněný ropný plyn 

v tlakových nádobách pro pohon vysokozdvižných vozíků. Na tyto osoby se tedy bude 

vztahovat tedy i povinnost složení kauce podle § 6i ZoPH. 

Členové svazu, kten se doposud zabývali činností plnění a prodeje tlakových nádob se 

zkapalněným ropným plynem pro pohon vysokozdvižných vozíků, jsou nyní vystaveni 
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povinnosti složit kauci ve výši 20.000.000,- Kč, a to i když je tato v extrémním nepoměru 

k objemům a podmínkám prodeje tohoto sortimentu. 

Dle údajů v roce 2012 bylo v tlakových lahví pro vysokozdvižné vozíky prodáno celkem 

3.000.000,- kg, v daňové v sazbě 1,29 Kč za kg, což představuje celkový roční daňový výnos 

3.870.000,- Kč. 

Podle argumentace zákonodárce je účelem zavedené povinnosti složení kauce skutečnost, že 

ročně dochází k daňovým únikům na spotřební dani z pohonných hmot ve výši 10% 

z celkového objemu. Optikou tohoto odůvodnění je zajištění daňové povinnosti necelých 

400.000,- Kč zajištěno složením kaucí ve výši 20.000.000,- Kč krát 40 subjektů tj. 

celkovou kaucí ve výši 800.000.000Kč. 

Dále je nutno zdůraznit, že právě k omezení daňových úniků museli před 3 lety všichni naši 

členové na základě novely zákona č.353/2003 Sb. osadit svoje miniplnímy tzv. hmotnostními 

průtokoměry, které jsou on-line napojeny na Celní správu, které naprosto vylučují možnost 

daňových úniků. 

Kauce, jako tvrzený nástroj proti daňovým únikům u pohonných hmot, tak vůči těmto 

subjektům působí jako nástroj likvidace jejich podnikání, nehledě na skutečnost, že 

představuje zajištění stonásobně menší daňové povinnosti, která těmto subjektům z této 

činnosti vyplývá. 

Vzhledem k výše uvedenému máme oprávněně za to, že ustanovení § 6i ZoPH je zcela 

zjevně extrémně disproporcionální ve vztahu k omezení základních práv dle čl.26 odst.l 

a 2 Listiny základních práv a svobod, když k účelu, který zákonodárce zamýšlel, není 

přípustné stanovit takové podmínky, které ve svém důsledku vyvolávají tzv. „rdousící 

efekt" na subjekty touto právní úpravou taktéž dotčené a hrubým způsobem narušují 

hospodářskou soutěž. 

V souladu s argumentací navrhovatelů zrušení ustanovení § 6i ZoPH proto Ústavní soud 

žádáme o projednání návrhu Pl. ÚS 44/2013, v souladu s § 39 zák.č. 182/1993 sb., zákona 

o ústavním soudu, přednostně, když ve lhůtě do 1.11.2013 se musí všechny subjekty 

podrobit nové právní úpravě, včetně složení kauce. 

VPrazedne 16.10,2013 
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