
 

 

Celní ředitelství Praha 
se sídlem v Praze, Praha 1, Washingtonova 7, PSČ 113 54 

Č.j.1578-12/2012-170100-23       V Praze, dne 22.3. 2012 

O S V Ě D Č E N Í 
o evidenci 

provozovatele daňového skladu 

 
Údaje o provozovateli daňového skladu 

Daňový subjekt: TERMINAL OIL a.s. 

Sídlo: Bavorská 856/14, 15500 Praha 5 - Stodůlky 

DIČ: CZ28921925 

 

Evidenční číslo provozovatele daňového skladu: 

CZ0006311S000 

 

Evidenční číslo daňového skladu: 

CZ1106311S001 
 

Druh daňového skladu, pro který bylo povolení vydáno: dle § 19 odstavec 2 písmeno a) zákona 

o spotřebních daních - podniku na výrobu vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového 

skladu za podmínek stanovených zákonem o spotřebních daních vybrané výrobky vyrábí, 

zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá. Na adrese Na Cintlovce 535, Hořovice, PSČ 26801. 

 

Skladované, zpracovávané a prodávané vybrané výrobky, kódy nomenklatury: 

a) AUBI bezolovnatý Super 95 okt. (s bio = jen s lihem), kód nomenklatury 2710 11 45, 

b) BA 98 Super, kód nomenklatury 2710 11 49, 

c) motorová nafta – tř. 2 (bez FAME), tř. B (bez i s FAME), tř. D (bez i s FAME), tř. F (bez 

i s FAME), kód nomenklatury 2710 19 41, 

d) methyl-ester řepkového oleje (MEŘO), kód nomenklatury 3824 90 99, 

 

Vyráběné minerální oleje, kódy nomenklatury: 

a) směsná motorová nafta s obsahem MEŘO min. 30 % objemových, 

kód nomenklatury 3824 90 99, 

b) extralehký topný olej, kód nomenklatury 2710 19 41. 

 

Vydáno dne: 22.3. 2011. 

Celní úřad místně příslušný daňovému skladu: CZ176900 Celní úřad Kladno. 

Místně příslušný celní úřad : CZ177600 Celní úřad Praha D5. 

 

Osvědčení se vydává na základě § 20 odst. 11 zákona o spotřebních daních. 

Veškeré změny údajů, týkající se evidence je provozovatel daňového skladu povinen dle 

§ 20 odst. 15 zákona o spotřebních daních, oznámit prostřednictvím místně příslušného celního 

úřadu Celnímu ředitelství Praha do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Při změnách údajů, které jsou 

rozhodné pro vydání nového osvědčení, je provozovatel daňového skladu povinen zároveň 

Celnímu ředitelství Praha předložit toto osvědčení k provedení vyznačení jeho zániku. 

 

 

plk. Ing. David Fajkus 

zástupce ředitele a 

ředitel odboru Cel a daní 

Celní ředitelství Praha 
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