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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne ... 2014,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb.,
zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005
Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č.
261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010
Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č.
457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona
č. …/2014 Sb., se mění takto:
1.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní
a o zrušení směrnice 92/12/EHS, ve znění směrnice Rady 2013/61/EU ze dne 17. prosince
2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o francouzské
nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte.
Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně
z tabákových výrobků.
Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní
z alkoholu a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu
a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů
a petroleje.
Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových
předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, ve znění směrnice Rady
2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde
o možnost některých členských států uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné
osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění, a směrnice Rady 2004/75/ES ze dne
29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost Kypru uplatňovat
u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň
zdanění.“.
CELEX: 32013L0061

-22.

V § 1 odst. 1 písm. b) se slova „a způsob značení některých minerálních olejů“ zrušují.

3.

V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až e),
která znějí:

„c) způsob barvení a značkování vybraných minerálních olejů,
d) způsob značkování některých dalších minerálních olejů a
e) sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji.“.
4.

V § 1 odstavec 3 zní:
„(3) Orgány Celní správy České republiky vykonávají

a) správu spotřebních daní,
b) další působnosti podle tohoto zákona související s vybranými výrobky; při jejich výkonu
postupují podle daňového řádu.“.
5.

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

„1a) Směrnice Rady 2008/118/ES.“.
CELEX: 32013L0061

6.

V § 2 odst. 3 se slova „francouzských zámořských departementů,“ zrušují a slova „a
britských Normanských ostrovů“ se nahrazují slovy „, britských Normanských ostrovů
a francouzská území uvedená v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie“.

CELEX: 32013L0061

7.

V § 3 písm. j) se číslo „53“ nahrazuje slovy „52a nebo 53“.

8.

V § 4 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) která je zástupcem pro zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové
území České republiky; pokud osoba uvedená v § 33 odst. 2 neustanoví zástupce pro
zasílání vybraných výrobků nebo pokud ustanovený zástupce pro zasílání vybraných
výrobků nesplní povinnosti uvedené v § 33e odst. 1, stává se plátcem daně příjemce.“.
9.

V § 5 odst. 7 se slova „právnické nebo fyzické“ a slova „(§ 33)“ zrušují.

10.

V § 6 odst. 1 se slova „zvláštním povolením podle § 13 tohoto zákona“ nahrazují slovy
„povolením k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“ a slova „9
a 10“ se nahrazují číslem „5“.

11.

V § 6 odst. 3 se slova „zvláštním povolením podle § 13“ nahrazují slovy „povolením
k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“.

-312.

V § 9 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

13.

V § 9 odst. 3 písmeno h) zní:

„h) dnem zániku nebo zrušení povolení k provozování daňového skladu nebo povolení
k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně; to se nevztahuje
na vybrané výrobky, které se mohou užívat bez tohoto povolení, nebo na vybrané
výrobky, pro které toto povolení zaniklo podle § 13b a které jsou dnem zániku tohoto
povolení uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně,“.
14.

V § 9 odst. 3 písm. i) se slova „právnické nebo fyzické“ a slova „(§ 33)“ zrušují.

15.

V § 11 odstavec 3 zní:

„(3) Vybrané výrobky osvobozené od daně podle odstavce 1 lze přijímat a užívat bez
povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.“.
16.

V § 12 odst. 1 se slova „9 a 10“ nahrazují číslem „5“.

17.

V § 12 odst. 3 se slova „zvláštního povolení na“ nahrazují slovy „povolení k“ a slova
„které mu bylo vydáno podle § 13, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 11 odst. 3, §
32, § 53 odst. 4 až 11, § 73 odst. 2, § 87, § 98 a 105a)“ se nahrazují slovy „pokud nelze
vybrané výrobky osvobozené od daně přijímat a užívat bez tohoto povolení“.

18.

V § 12 odst. 4 se slova „zvláštního povolení na“ nahrazují slovy „povolení k“ a slovo
„zvláštní“ se zrušuje.

19.

V § 12 odst. 5 se slova „ve zvláštním povolení“ nahrazují slovy „v povolení k přijímání
a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“.

20.

§ 13 včetně nadpisu zní:
„§ 13
Přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně

(1) Vybrané výrobky osvobozené od daně lze přijímat a užívat pouze na základě
pravomocného povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.
(2) Vybrané výrobky osvobozené od daně lze přijímat pouze od dodavatele uvedeného v
povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.
(3) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k přijímání a užívání
vybraných výrobků osvobozených od daně novým, lze vybrané výrobky osvobozené od daně
přijímat a užívat na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.“.
Poznámky pod čarou č. 19a a 21 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

-421.

Za § 13 se vkládají nové § 13a až 13c, které včetně nadpisů znějí:
„§ 13a
Povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně

(1) Je-li v návrhu na vydání povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od daně uvedeno více dodavatelů, správce daně vydá toto povolení ke každému
dodavateli samostatně.
(2) Správce daně zašle stejnopis povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od daně dodavateli těchto vybraných výrobků.
§ 13b
Zánik povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
Povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně zaniká rovněž
dnem, kdy nabude právní moci povolení k provozování daňového skladu pro prostorově
ohraničené místo, ve kterém jsou umístěny vybrané výrobky osvobozené od daně na základě
povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.
§ 13c
Zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
z moci úřední
Správce daně zruší povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od
daně rovněž, pokud
a) byl vybraný výrobek osvobozený od daně použit na jiný účel, než který byl v tomto
povolení uveden, a uživatel ve stanovené lhůtě nezaplatil daň, nebo
b) uživatel po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců neuskuteční nákup vybraných
výrobků osvobozených od daně podle tohoto povolení.“.
22.

V § 14 odst. 2 písm. a) se slova „; s tímto oznámením předloží doklad o tom, že daň za
vybrané výrobky, které budou dopraveny do jiného členského státu, byla na daňovém
území České republiky zaplacena“ zrušují.

23.

V § 14 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky, které byly dopraveny do jiného
členského státu, byla na daňovém území České republiky zaplacena nebo přiznána a
zaplacena,“.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).
CELEX: 32008L0118

24.

V § 14 odst. 2 závěrečné části ustanovení se slovo „e)“ nahrazuje slovem „f)“.

-525.

V § 19 odst. 7 se slova „13 odst. 22 písm. d)“ nahrazují slovem „13b“, slova „zvláštního
povolení“ se nahrazují slovy „povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od daně“ a slova „podle § 20“ se zrušují.

26.

Za § 19 se vkládají nové § 19a až 19c, které včetně nadpisů znějí:
„§ 19a
Provozování daňového skladu

(1) Daňový sklad lze provozovat pouze na základě pravomocného povolení
k provozování daňového skladu.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k provozování daňového
skladu novým, lze daňový sklad provozovat na základě nového povolení ode dne jeho
oznámení.
§ 19b
Další podmínka pro vydání povolení k provozování daňového skladu
(1) Podmínkou pro vydání povolení k provozování daňového skladu je rovněž poskytnutí
zajištění daně způsobem a ve výši stanovené tímto zákonem.
(2) Zajištění daně se poskytuje pro každý daňový sklad samostatně.
§ 19c
Povolení k provozování daňového skladu
(1) Správce daně v povolení k provozování daňového skladu přidělí evidenční číslo
rovněž daňovému skladu, nebylo-li přiděleno dříve.
(2) Je-li v návrhu na vydání povolení k provozování daňového skladu uvedeno více
daňových skladů, správce daně vydá povolení k provozování daňového skladu ke každému
daňovému skladu samostatně.“.
CELEX: 32008L0118

27.

§ 20 včetně nadpisu zní:
„§ 20
Zrušení povolení k provozování daňového skladu z moci úřední

(1) Správce daně zruší povolení k provozování daňového skladu rovněž, pokud
provozovatel daňového skladu po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců neprovozuje
daňový sklad.
(2) Pokud bylo povolení k provozování daňového skladu zrušeno z moci úřední,
s výjimkou zrušení podle odstavce 1, správce daně zruší všechna ostatní povolení
k provozování daňového skladu, která byla tomuto provozovateli daňového skladu vydána.
(3) Pokud bylo povolení k provozování daňového skladu zrušeno z moci úřední,
s výjimkou zrušení podle odstavce 1, může osoba, jíž bylo toto povolení zrušeno, podat návrh

-6na vydání povolení k provozování daňového skladu nejdříve po uplynutí 2 let od zrušení
tohoto povolení.“.
28.

V § 21 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 16 se označují jako odstavce 3 až 15.

29.

V § 21 odst. 6 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo jsou tyto výrobky
přijaty v místě přímého dodání“.

30.

V § 21 odst. 7 větě první se slova „odstavce 7“ nahrazují slovy „odstavce 6“ a věta
druhá se zrušuje.

31.

V § 21 odst. 9 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“ a číslo „12“ se nahrazuje číslem „11“.

32.

V § 21 odst. 9 se slovo „povoleno“ nahrazuje slovy „rozhodnuto o“, za slovo „nebo“ se
vkládají slova „o upuštění“ a slova „bylo upuštěno“ se zrušují.

33.

V § 21 odst. 10 se slova „prostřednictvím správce daně místně příslušného daňovému
skladu“ zrušují.

34.

V § 21 odst. 11 větě druhé se slova „může povolit“ nahrazují slovy „může rozhodnout
o“, slova „nebo povolit“ se nahrazují slovy „nebo o“ a slova „daňové spolehlivosti
žadatele, s tím“ se nahrazují slovem „tom“.

35.

V § 21 odst. 11 větě třetí se slova „svoji daňovou spolehlivost,“ zrušují.

36.

V § 21 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:

„(12) Správce daně rozhodne o žádosti o snížení zajištění daně nebo o upuštění od
zajištění daně ve lhůtě 60 dnů ode dne podání této žádosti; ve zvlášť složitých případech může
tuto lhůtu prodloužit nejblíže nadřízený správce daně. O tomto prodloužení lhůty správce
daně žadatele vhodným způsobem vyrozumí.“.
Dosavadní odstavce 12 až 15 se označují jako odstavce 13 až 16.
37.

V § 21 odstavec 13 zní:

„(13) Rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně se vydává
nejdéle na dobu 1 roku ode dne vydání tohoto rozhodnutí. Provozovatel daňového skladu
může o vydání rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně, které má
bezprostředně navazovat na stávající rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo o upuštění od
zajištění daně, požádat nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby, na kterou bylo stávající
rozhodnutí vydáno; tuto lhůtu nelze navrátit v předešlý stav.“.

-738.

V § 21 odst. 15 a 16 se slova „jeho poskytnutí“ nahrazují slovy „zajištění daně“.

39.

V § 21 se doplňuje odstavec 17, který zní:

„(17) Ustanovení o zajištění daně platí pro oprávněného příjemce pro opakované
přijímání vybraných výrobků obdobně, s výjimkou § 58 odst. 1, § 77 odst. 1 a 2, § 90 a §
116a.“.
40.

V § 21a odst. 4 se slova „místně příslušný daňovému skladu odeslání“ nahrazují slovy
„, v jehož územní působnosti se nachází daňový sklad (dále jen „správce daně místně
příslušný daňovému skladu“), který vybrané výrobky odesílá“.

41.

V § 21a odst. 7 se slovo „poskytnutí“ zrušuje.

42.

§ 22 včetně nadpisu zní:
„§ 22
Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků

(1) Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků může vybrané
výrobky opakovaně přijímat v režimu podmíněného osvobození od daně pouze na základě
pravomocného povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení pro opakované přijímání
vybraných výrobků novým, lze vybrané výrobky opakovaně přijímat na základě nového
povolení ode dne jeho oznámení.“.
43.

Za § 22 se vkládají nové § 22a a 22b, které včetně nadpisů znějí:
„§ 22a
Další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků

Podmínkou pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků je rovněž
poskytnutí zajištění daně způsobem a ve výši stanovené tímto zákonem.
§ 22b
Zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci úřední
(1) Správce daně zruší povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků rovněž,
pokud oprávněný příjemce po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřijímá
vybrané výrobky.
(2) Pokud bylo povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků zrušeno z moci
úřední, může osoba, jíž bylo toto povolení zrušeno, podat návrh na vydání povolení pro
opakované přijímání vybraných výrobků nejdříve po uplynutí 2 let od zrušení tohoto
povolení.“.
CELEX: 32008L0118

-844.

§ 23 včetně nadpisu zní:
„§ 23
Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků

(1) Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků může vybrané
výrobky jednorázově přijmout v režimu podmíněného osvobození od daně pouze na základě
pravomocného povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků.
(2) Návrh na vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků lze podat
nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne oznámení předchozího povolení.“.
CELEX: 32008L0118

45.

Za § 23 se vkládají nové § 23a až 23d, které včetně nadpisů znějí:
„§ 23a
Podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků

(1) Podmínkou pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků je
poskytnutí zajištění daně.
(2) Výše zajištění daně odpovídá výši daně, kterou je oprávněný příjemce pro
jednorázové přijetí vybraných výrobků povinen přiznat a zaplatit po uvedení těchto výrobků
do volného daňového oběhu.
(3) Zajištění daně se poskytuje složením nebo převodem finančních prostředků na
depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně.
§ 23b
Povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
(1) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení pro jednorázové přijetí
vybraných výrobků nejpozději následující pracovní den po poskytnutí zajištění daně,
neobsahuje-li tento návrh vady nebo nemá-li správce daně pochybnosti o jeho správnosti nebo
úplnosti.
(2) Správce daně v povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků uvede rovněž
množství vybraných výrobků, které mají být přijaty.
§ 23c
Zánik povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
Povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků zaniká
a) okamžikem jednorázového přijetí vybraných výrobků, nebo
b) uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci povolení pro jednorázové přijetí
vybraných výrobků.
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Použití zajištění daně v případě zániku povolení pro jednorázové přijetí vybraných
výrobků
(1) Dnem splatnosti daně zajištění daně zaniká a zajištěná částka se převede na úhradu
této daně.
(2) Pokud vznikl v důsledku zániku zajištění daně vratitelný přeplatek, správce daně jej
vrátí bez žádosti do 5 pracovních dnů od jeho vzniku.“.
46.

V § 24 odst. 2 a v § 25 odst. 2 se za číslo „3“ vkládá slovo „pracovní“.

47.

V § 32 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Tyto výrobky lze přijímat a užívat bez
povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.“.

48.

V § 32 odst. 3 větě třetí se slova „pro jejich přijímání se nevyžaduje zvláštní povolení
podle § 13“ nahrazují slovy „lze je přijímat bez povolení k přijímání a užívání
vybraných výrobků osvobozených od daně“.

49.

§ 33 a 33a včetně nadpisů znějí:
„§ 33
Zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky

(1) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká na daňovém území České republiky, pokud
jsou vybrané výrobky, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském
státě, zasílány osobou mající místo pobytu nebo sídlo v tomto jiném členském státě nebo na
účet takové osoby osobě s místem pobytu nebo sídlem na daňovém území České republiky,
která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost.
(2) Osoba, která vybrané výrobky zasílá z jiného členského státu na daňové území České
republiky osobě podle odstavce 1, ustanoví pro splnění této povinnosti zástupce pro zasílání
vybraných výrobků.
(3) Zástupcem pro zasílání vybraných výrobků může být pouze osoba se sídlem nebo
místem pobytu na daňovém území České republiky, která není totožná s osobou, které jsou
vybrané výrobky zasílány.
(4) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je daňovým subjektem.
(5) Ustanovení o zasílání vybraných výrobků se nevztahují na vybrané výrobky, které
jsou obsahem drobné zásilky neobchodního charakteru.
§ 33a
Zástupce pro zasílání vybraných výrobků
(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků může vykonávat svou činnost pouze na
základě pravomocného povolení pro zasílání vybraných výrobků.

- 10 (2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení pro zasílání vybraných
výrobků novým, lze vykonávat činnost zástupce pro zasílání vybraných výrobků na základě
nového povolení ode dne jeho oznámení.“.
CELEX: 32008L0118

50.

Za § 33a se vkládají nové § 33b až 33l, které včetně nadpisů znějí:
„§ 33b
Podmínky pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků

Podmínkami pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků jsou
a) bezdlužnost a
b) plná moc s úředně ověřeným podpisem pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové
území České republiky.
§ 33c
Povolení pro zasílání vybraných výrobků
Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků ve
lhůtě 30 dnů ode dne podání tohoto návrhu, popřípadě ode dne odstranění jeho vad nebo
pochybností o správnosti nebo úplnosti údajů v něm uvedených.
§ 33d
Zrušení povolení pro zasílání vybraných výrobků z moci úřední
Správce daně zruší povolení pro zasílání vybraných výrobků rovněž, pokud zástupce pro
zasílání vybraných výrobků po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nevykonává
činnost, která je předmětem povolení.
§ 33e
Postup při zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky
(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen před každým odesláním
vybraných výrobků z jiného členského státu
a) oznámit správci daně
1. název, popřípadě obchodní označení, druh a množství zasílaných vybraných výrobků
v měřicích jednotkách; název vybraného výrobku musí být uveden dostatečně
přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo
možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena,
2. jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby,
které jsou vybrané výrobky zasílány, a
b) poskytnout zajištění daně.
(2) Výše zajištění daně odpovídá výši daně za množství zasílaných vybraných výrobků,
pokud by tyto vybrané výrobky byly uvedeny do volného daňového oběhu na daňovém území
České republiky.
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depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně.
§ 33f
Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit v případě zasílání vybraných výrobků na daňové
území České republiky
(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen po přijetí vybraných výrobků
osobou, které jsou vybrané výrobky zasílány, na daňovém území České republiky daň přiznat
a zaplatit.
(2) Pokud zástupce pro zasílání vybraných výrobků nesplní povinnosti uvedené v § 33e
odst. 1, přechází povinnost daň přiznat a zaplatit na osobu, která zaslané vybrané výrobky
přijala.
(3) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných na daňové území České
republiky z jiného členského státu k jejich ztrátě nebo znehodnocení, postupuje se podle § 4
odst. 1 písm. d) a § 28 odst. 4, 5 a 10 obdobně. To neplatí, pokud se jedná o nepředvídatelnou
ztrátu nebo znehodnocení.
§ 33g
Daňové přiznání v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České
republiky
(1) Pokud se jedná o opakované zasílání vybraných výrobků, na návrh zástupce pro
zasílání vybraných výrobků může správce daně rozhodnout, že vybrané výrobky přijaté
v jednom zdaňovacím období mohou být zahrnuty do jednoho daňového přiznání.
(2) K daňovému přiznání je zástupce pro zasílání vybraných výrobků povinen připojit
doklad potvrzující, že daň za zasílané vybrané výrobky byla zaplacena v členském státě, ze
kterého byly odeslány.
§ 33h
Použití zajištění daně pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové území České
republiky
(1) Dnem splatnosti daně zajištění daně zaniká a zajištěná částka se převede na úhradu
této daně.
(2) Správce daně vrátí vratitelný přeplatek bez žádosti do 5 pracovních dnů od jeho
vzniku, pokud vznikl v důsledku
a) zániku zajištění daně, nebo
b) nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení, ke které došlo během dopravy vybraných
výrobků zasílaných na daňové území České republiky z jiného členského státu.
§ 33i
Evidence vedená zástupcem pro zasílání vybraných výrobků
(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen vést evidenci o přijatých
vybraných výrobcích a o osobách, kterým byly vybrané výrobky zasílány.
(2) Evidence musí obsahovat údaje uvedené v § 33e odst. 1 písm. a).
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Potvrzení související se zasíláním vybraných výrobků na daňové území České republiky
(1) Po zaplacení daně z přijatých vybraných výrobků zaslaných na daňové území České
republiky správce daně na žádost osoby, která daň zaplatila, vydá pro účely vrácení daně v
členském státě, ze kterého byly vybrané výrobky odeslány, potvrzení o zaplacení této daně.
(2) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných na daňové území České
republiky z jiného členského státu k jejich nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, správce
daně na žádost zástupce pro zasílání vybraných výrobků vydá pro účely vrácení daně
v členském státě, ze kterého byly vybrané výrobky odeslány, potvrzení o této skutečnosti.
§ 33k
Zasílání vybraných výrobků na území jiného členského státu
(1) Osoba s místem pobytu nebo sídlem na daňovém území České republiky může zaslat
vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky
osobě se sídlem nebo s místem pobytu na území jiného členského státu, která nepodniká ani
nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost, pokud to před odesláním vybraných
výrobků písemně oznámí svému místně příslušnému správci daně a v oznámení uvede název a
množství zasílaných vybraných výrobků a členský stát určení.
(2) Osoba zasílající vybrané výrobky podle odstavce 1 je povinna vést evidenci
o zasílaných vybraných výrobcích a je povinna prokázat splnění podmínek pro zasílání
vybraných výrobků do jiného členského státu stanovených tím státem, do kterého jsou
vybrané výrobky zasílány.
§ 33l
Doprava vybraných výrobků zasílaných na území jiného členského státu
(1) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných z daňového území České
republiky do jiného členského státu k jejich ztrátě nebo znehodnocení, postupuje se podle § 4
odst. 1 písm. d) a § 28 odst. 4, 5 a 10 obdobně. To neplatí, pokud se jedná o nepředvídatelnou
ztrátu nebo znehodnocení.
(2) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných z daňového území České
republiky do jiného členského státu k jejich ztrátě nebo znehodnocení, správce daně poskytne
příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má být doprava zasílaných vybraných výrobků
ukončena, informaci o vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit na daňovém území České
republiky.
(3) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných z daňového území České
republiky do jiného členského státu k jejich nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení,
správce daně poskytne příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má být doprava
ukončena, informaci o této skutečnosti.“.
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§ 36 včetně nadpisu zní:
„§ 36
Prodej za ceny bez daně

(1) Vybrané výrobky lze prodávat fyzické osobě při jejím bezprostředním výstupu z
daňového území Evropské unie za ceny bez daně pouze
a) na základě pravomocného povolení k prodeji za ceny bez daně,
b) v části tranzitního prostoru mezinárodního letiště vymezené v povolení k prodeji za ceny
bez daně nebo na palubě letadla během letu a
c) po ověření, že její cílová stanice je ve třetí zemi nebo na třetím území.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k prodeji za ceny bez daně
novým, lze vybrané výrobky prodávat na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
(3) V případě povolení k prodeji za ceny bez daně je místně příslušným správcem daně
správce daně místně příslušný mezinárodnímu letišti.
(4) Vybrané výrobky lze dodávat do prostor podle odstavce 1 nebo na paluby letadel
pouze v režimu podmíněného osvobození od daně. Takto dodané vybrané výrobky se
považují za umístěné v režimu podmíněného osvobození od daně až do doby jejich prodeje.
(5) Držitel povolení k prodeji za ceny bez daně je povinen zajistit, aby při prodeji
vybraných výrobků byly na prodejním dokladu vyznačeny tyto údaje:
a)
b)
c)
d)

číslo letu,
druh vybraných výrobků,
množství vybraných výrobků a
cena.“.

CELEX: 32008L0118

52.

Za § 36 se vkládají nové § 36a a 36b, které včetně nadpisů znějí:
„§ 36a
Povolení k prodeji za ceny bez daně

Správce daně v povolení k prodeji za ceny bez daně stanoví rovněž část tranzitního
prostoru mezinárodního letiště, kde lze prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně.
§ 36b
Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně mezi držiteli povolení k prodeji za ceny bez
daně
Držitel povolení k prodeji za ceny bez daně může vybrané výrobky přijaté za ceny bez
daně prodat za ceny bez daně jinému držiteli tohoto povolení, pokud
a) podal žádost o zrušení tohoto povolení,
b) správce daně s tímto prodejem souhlasí a
c) k tomuto prodeji dojde do dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení.“.
CELEX: 32008L0118
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V § 37 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Provozovatel daňového skladu je povinen vést evidenci vybraných výrobků ve

a) struktuře, kterou zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a
b) formátu, který zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud
vede tuto evidenci elektronicky.“.
54.

V § 38 odst. 2, § 39 odst. 2 a v § 39a odst. 3 se slova „a 4“ nahrazují slovy „až 5“.

55.

V § 40 odst. 1 písm. b) a c) se slova „ve zvláštním povolení“ nahrazují slovy „v
povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“.

56.

V § 40 odst. 2 se slova „a 4“ nahrazují slovy „až 5“.

57.

V § 41 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Správce daně vrátí odebrané vzorky vybraných výrobků osobě, od které je získal,
nejpozději do 60 dnů od jejich odebrání.“.
58.

V § 42e odst. 1 se číslo „60“ nahrazuje číslem „120“.

59.

V § 43 se slova „, daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků podle § 33“ a
věta druhá zrušují.

60.

Za část první se vkládá nová část druhá, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST DRUHÁ
OBECNÁ USTANOVENÍ O POVOLOVACÍM ŘÍZENÍ
§ 43a
Povolovací řízení
Povolení vydává správce daně pouze na základě návrhu na vydání povolení.
§ 43b
Návrh na vydání povolení

(1) Návrh na vydání povolení lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí
nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů
shodné s tímto tiskopisem.
(2) Návrh na vydání povolení lze učinit i elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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v povolení a lze je změnit
a) pouze na žádost držitele povolení, nebo
b) z moci úřední.
(4) V návrhu na vydání povolení je navrhovatel povinen uvést
a) údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability,
b) další předepsané údaje potřebné pro správu daní.
§ 43c
Podmínky pro vydání povolení
(1) Podmínkami pro vydání povolení jsou
a)
b)
c)
d)
e)

spolehlivost,
bezdlužnost,
ekonomická stabilita,
oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti související s povolením a
skutečnost, že navrhovatel není v likvidaci nebo v úpadku.
(2) Podmínky spolehlivosti a bezdlužnosti musí splňovat

a) navrhovatel a
b) v případě, že je navrhovatelem právnická osoba, rovněž fyzická osoba, která je
statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu navrhovatele anebo vykonává
činnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu navrhovatele.
(3) Podmínky pro vydání povolení musí být splňovány po celou dobu trvání povolení.
§ 43d
Spolehlivost
(1) Za spolehlivou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která
a) je bezúhonná a
b) v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové, celní nebo účetní předpisy.
(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně
odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský, nebo se na ni hledí,
jako by nebyla odsouzena.
(3) Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové, celní nebo účetní
předpisy, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v
době tohoto porušení v této právnické osobě statutárním orgánem nebo členem statutárního
orgánu, jako by je rovněž porušila.
§ 43e
Prokazování bezúhonnosti
(1) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku bezúhonnosti, cizincem, nebo
právnickou osobou, která nemá sídlo na území České republiky, prokazuje se bezúhonnost
výpisem z evidence trestů nebo rovnocennou písemností vydanou státem,
a) jehož je tato osoba státním občanem, nebo ve kterém sídlí a
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delší než 3 měsíce.
(2) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku bezúhonnosti, státním občanem České
republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce na
území jiného státu, prokazuje se bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo rovnocennou
písemností vydanou tímto státem.
(3) Osoba, která je nebo byla státním občanem jiného členského státu než České
republiky, nebo osoba, která má nebo měla bydliště v jiném členském státě než v České
republice, může místo písemností podle odstavců 1 nebo 2 použít k prokázání své
bezúhonnosti jinou písemnost.
(4) Nevydává-li stát písemnost podle odstavců 1 nebo 2, lze tuto písemnost nahradit
čestným prohlášením učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu.
(5) Písemnost podle odstavců 1 až 4 nesmí být ke dni podání návrhu na vydání povolení
starší než 3 měsíce.
(6) Osoba, která musí splňovat podmínku bezúhonnosti, musí na výzvu správce daně
předložit písemnost podle odstavců 1 až 3, která není starší než 3 měsíce, a to ve lhůtě
stanovené správcem daně.
§ 43f
Bezdlužnost
(1) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nemá evidován
nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo
rozložení jeho úhrady na splátky,
a)
b)
c)
d)

u orgánů Finanční správy České republiky,
u orgánů Celní správy České republiky,
na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.

(2) Bezdlužnost podle odstavce 1 písm. c) a d) se prokazuje potvrzeními, která nejsou
starší než 30 dnů přede dnem podání návrhu na vydání povolení.
§ 43g
Ekonomická stabilita
(1) Za ekonomicky stabilní se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která dosahuje
požadované úrovně rentability, likvidity, finanční stability, aktivity a produktivity práce.
(2) Způsob určení a požadovanou úroveň ukazatelů podle odstavce 1 stanoví
Ministerstvo financí vyhláškou.
§ 43h
Postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení
(1) Správce daně prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich
správnosti nebo úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje vysvětlil, doložil, popřípadě doplnil
nebo změnil, a zároveň stanoví lhůtu, v níž je navrhovatel povinen tak učinit.
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§ 43i
Rozhodnutí o návrhu na vydání povolení
(1) Správce daně vydá navrhovateli povolení, pokud jsou splněny podmínky pro vydání
tohoto povolení. V opačném případě návrh na vydání povolení zamítne.
(2) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení ve lhůtě 60 dnů ode dne podání
tohoto návrhu, popřípadě ode dne odstranění jeho vad nebo pochybností o správnosti nebo
úplnosti údajů v něm uvedených; ve zvlášť složitých případech může tuto lhůtu prodloužit
nejblíže nadřízený správce daně. O tomto prodloužení lhůty správce daně navrhovatele
vhodným způsobem vyrozumí.
(3) Správce daně v povolení
a) umožní držiteli povolení vykonávat činnost, která je předmětem povolení,
b) přidělí navrhovateli evidenční číslo, nebylo-li přiděleno dříve,
c) může stanovit další podmínky potřebné pro správu daní, případně den, od kterého musí
být tyto podmínky splňovány.
(4) Držitel povolení je povinen přidělené evidenční číslo uvádět při styku se správcem
daně.
§ 43j
Oznamovací povinnost držitele povolení
(1) Dojde-li ke změně údajů, které jsou uvedeny v povolení a které se uvádějí v návrhu
na vydání povolení, je držitel povolení povinen tuto změnu oznámit správci daně do 5 dnů
ode dne, kdy nastala.
(2) Držitel povolení je povinen ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmů
oznámit správci daně údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability; to neplatí, pokud
neuplynul 1 měsíc od sdělení těchto údajů při podání návrhu na vydání povolení.
(3) Držitel povolení je povinen na výzvu správce daně oznámit další údaje potřebné pro
správu daní.
(4) Oznamovací povinnost držitele povolení se nevztahuje na údaje, které má správce
daně k dispozici, nebo jejichž změnu může automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků
a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup; okruh těchto údajů zveřejní správce
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Správce daně prověří údaje uvedené v oznámení a v případě pochybností o jejich
správnosti nebo úplnosti vyzve držitele povolení, aby údaje vysvětlil, doložil, popřípadě
doplnil nebo změnil, a zároveň stanoví lhůtu, v níž je držitel povolení povinen tak učinit.
§ 43k
Změna povolení
(1) Správce daně nahradí dosavadní povolení novým, pokud
a) držitel povolení podá žádost, ve které navrhne změnu údajů, k jejichž změně může dojít
až na základě změny povolení,
b) dojde ke změně dalších údajů, které jsou uvedeny v povolení, nebo
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stanovené v dosavadním povolení.
(2) K nahrazení dosavadního povolení novým správce daně přistoupí pouze tehdy, jsou-li
i nadále splněny podmínky pro vydání povolení.
(3) V odůvodnění nového povolení se odůvodňují pouze změny oproti dosavadnímu
povolení.
§ 43l
Zrušení povolení na žádost
Správce daně zruší povolení na návrh držitele povolení.
§ 43m
Zrušení povolení z moci úřední
(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky pro vydání povolení nebo
podmínky potřebné pro správu daní stanovené v povolení, vyzve držitele povolení k jejich
splnění ve správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění
připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.
(2) Správce daně zruší povolení, pokud
a) držitel povolení na výzvu správce daně nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek
podle odstavce 1,
b) nejsou splněny podmínky podle odstavce 1, k jejichž splnění správce daně držitele
povolení nevyzývá.
(3) Správce daně zruší povolení z důvodu nesplnění podmínek potřebných pro správu
daní stanovených v povolení pouze tehdy, pokud se jedná o závažné nesplnění těchto
podmínek.
(4) Při stanovení lhůty ke splnění podmínek pro vydání povolení správce daně přihlédne
zejména ke schopnosti držitele povolení závadný stav odstranit. Za tím účelem může správce
daně držiteli povolení rozhodnutím
a) zcela nebo zčásti omezit možnost přijímat, vyrábět nebo nakupovat vybrané výrobky,
b) uložit povinnost poskytnout dodatečné zajištění daně ve výši odpovídající závažnosti
daného případu; je-li jako dodatečné zajištění daně zvoleno zajištění daně způsobem
podle tohoto zákona, může být výše tohoto zajištění daně stanovena nad zákonem
stanovenou výši, nebo
c) stanovit další podmínky potřebné pro správu daní.
(5) Rozhodnutí podle odstavce 4 pozbývá účinnosti
a) dnem oznámení nového rozhodnutí podle odstavce 4, kterým správce daně nahradil
dosavadní rozhodnutí podle odstavce 4, nebo
b) dnem, ve kterém je ukončeno řízení o zrušení povolení.
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Odklad zrušení povolení
Správce daně může v odůvodněných případech v rozhodnutí o zrušení povolení stanovit,
že povolení se zrušuje k určitému dni a současně může držiteli povolení do doby, než je
povolení zrušeno,
a) zcela nebo zčásti omezit možnost přijímat, vyrábět nebo nakupovat vybrané výrobky,
b) stanovit další podmínky potřebné pro správu daní.
§ 43o
Zánik povolení
Povolení zaniká
a) skončením řízení o pozůstalosti, nebo
b) zánikem právnické osoby.
§ 43p
Povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení
(1) Dojde-li k zániku povolení nebo k jeho zrušení bez náhrady, jsou osoba, která byla
držitelem tohoto povolení, nebo její právní nástupce povinni provést za přítomnosti úřední
osoby správce daně do 5 dnů inventuru zásob vybraných výrobků; tuto lhůtu může správce
daně z důvodů hodných zvláštního zřetele prodloužit až na 10 dnů.
(2) Dojde-li k zániku povolení zánikem právnické osoby, která nemá právního nástupce,
provede inventuru zásob vybraných výrobků správce daně. Dotčené osoby jsou povinny
poskytnout úřední osobě, která provádí tuto inventuru, všechny přiměřené prostředky a
potřebnou součinnost k účinnému provedení této inventury.
(3) Ten, kdo je povinen provést inventuru zásob vybraných výrobků podle odstavce 1, je
povinen podat daňové přiznání a zaplatit daň nejpozději následující pracovní den po uplynutí
lhůty k provedení této inventury.
(4) Inventura zásob vybraných výrobků se provádí u vybraných výrobků,
a) které byly v okamžiku zrušení či zániku povolení uvedeny do volného daňového oběhu,
nebo
b) u nichž dnem zániku nebo zrušení povolení vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň.
§ 43q
Použití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení
(1) Dojde-li k zániku povolení nebo k jeho zrušení bez náhrady,
a) zaniká zajištění daně složením nebo převodem finančních prostředků na depozitním účtu
a zajištěná částka se převede na úhradu této daně, nebo
b) v případě, že je zajištění daně poskytnuto finanční zárukou nebo ručením, správce daně
vyzve výstavce finanční záruky nebo ručitele k uhrazení nedoplatku na dani.
(2) Přeplatek vzniklý převodem podle odstavce 1 písm. a) lze do doby, než nastane
poslední den splatnosti zajištěné daně, použít pouze na úhradu splatných daňových
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správce daně jej vrátí bez žádosti do 30 dnů od jeho vzniku.“.
Dosavadní části druhá až sedmá se označují jako části třetí až osmá.
61.

V § 46 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) dnem použití nebo prodeje minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3 pro
1. pohon motorů,
2. výrobu tepla, nebo
3. výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2,“.
62.

V § 49 odst. 6 se slova „a letecké práce“ nahrazují slovy „, letecké práce, zkoušení,
opravu nebo údržbu letadel“.
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63.

V § 50 odst. 2 větě poslední se slova „8 a 9“ nahrazují slovy „4 a odst. 5 písm. a)“.

64.

V § 50 odst. 4 větě druhé se slova „§ 41 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 26 odst. 7“ a za
slova „správce daně“ se vkládají slova „, který je místně příslušný podle místa zahájení
dopravy,“.

65.

V § 50 odst. 7 větě první se slova „ve zvláštním povolení podle § 13“ nahrazují slovy
„v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“.

66.

V § 51 odst. 2 se slovo „čtvrté“ nahrazuje slovem „páté“, slova „páté musí“ se nahrazují
slovy „šesté musí“ a slova „označkovány podle části páté“ se nahrazují slovy
„označkovány podle části šesté“.

67.

V § 52 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Při dopravě minerálních olejů osvobozených od daně a značkovaných a barvených
podle části páté nebo značkovaných podle části šesté musí být v dokladu o osvobození podle
§ 6 odst. 2 uvedeno, že tyto oleje byly označkovány a obarveny podle části páté nebo
označkovány podle části šesté.“.
68.

Za § 52 se vkládá nový § 52a, který včetně nadpisu zní:
„§ 52a
Povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně

(1) Minerální oleje osvobozené od daně lze na základě pravomocného povolení k
přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně rovněž prodat uživateli, který
a) je držitelem tohoto povolení, nebo
b) je oprávněn přijímat a užívat minerální oleje osvobozené od daně bez tohoto povolení.
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minerálních olejů osvobozených od daně novým, lze tyto minerální oleje přijímat, užívat nebo
prodávat na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
(3) Pro bezplatné předání odpadních olejů, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1
písm. d), se použije odstavec 1 obdobně.
(4) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. m), které jsou osvobozeny podle § 49
odst. 10 nebo podle § 49 odst. 16, nelze podle odstavce 1 prodat.“.
69.

§ 53 včetně nadpisu zní:
„§ 53

Nakládání s minerálními oleji osvobozenými od daně bez povolení k přijímání a užívání
minerálních olejů osvobozených od daně
(1) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 5, 6, 8, 13 až 15 a § 63 lze
přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně,
pokud nejsou přijímány za účelem dalšího prodeje.
(2) Provozovatel daňového skladu je oprávněn přijímat a užívat bez povolení k přijímání
a užívání minerálních olejů osvobozených od daně
a) odpadní oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1,
b) minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1, pokud je přijímá z důvodů
uvedených v § 50 odst. 1 písm. f).
(3) Uživatel je oprávněn prodávat nebo předávat odpadní oleje uvedené v § 45 odst. 1
písm. d) v množství menším než 10 000 l za 1 kalendářní rok bez povolení k přijímání a
užívání minerálních olejů osvobozených od daně, pokud tyto oleje sám vyrobil nebo vznikly
při jeho činnosti.
(4) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 v jednotkovém balení o
obsahu nejvýše 20 litrů lze v rámci podnikatelské činnosti přijímat a prodávat bez povolení
k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně pouze za účelem jejich prodeje
konečnému spotřebiteli.
(5) Konečný spotřebitel je oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a užívání
minerálních olejů osvobozených od daně minerální oleje osvobozené od daně
a) podle § 49 odst. 1 v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů mimo rámec své
podnikatelské činnosti,
b) podle § 49 odst. 13 až 15, které na čerpacích stanicích plní do běžné nádrže motorových
dopravních prostředků.
(6) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 určené k použití nebo
používané jako vzorky k laboratorním účelům lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a
užívání minerálních olejů osvobozených od daně.“.
70.

V § 53a se slova „4 až 8“ nahrazují slovy „1 až 4“ a slova „odst. 4“ se nahrazují slovy
„odst. 1“.

71.

V § 55 odst. 2 větě první se slovo „čtvrté“ nahrazuje slovem „páté“.
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V § 55 odst. 2 větě druhé se slovo „páté“ nahrazuje slovem „šesté“.

73.

V § 56 odst. 1 a 3 se slovo „čtvrté“ nahrazuje slovem „páté“.

74.

V § 58 odst. 1 se číslo „100 000 000“ nahrazuje číslem „1 500 000 000“.

75.

V § 58 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo finanční zárukou, kterou přijal
správce daně“.

76.

V § 58 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Výše zajištění daně pro daňový sklad u zkapalněných ropných plynů uvedených
v § 45 odst. 1 písm. e) až g) se stanoví za použití sazby daně, jako kdyby tyto plyny byly
určeny pro pohon motorů; obdobně se postupuje při stanovení výše zajištění daně u těchto
plynů u oprávněného příjemce pro opakované přijímání minerálních olejů.“.
77.

V § 59 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „podle § 19 odst. 2 písm. b)“ zrušují.

78.

V § 60 odst. 1 a 2 se slova „podle § 60a“ nahrazují slovy „uvedených do volného
daňového oběhu“.

79.

V § 60 odst. 3 se slova „uvedené v § 60a odst. 1“ nahrazují slovy „uvedených do
volného daňového oběhu“.

80.

§ 60a včetně nadpisu zní:
„§ 60a
Nákup zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu

(1) Právnická nebo fyzická osoba uvedená v § 60 odst. 1 nebo 2 může nakupovat
zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) pouze na základě
pravomocného povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného
daňového oběhu.
(2) Zkapalněné ropné plyny podle odstavce 1 lze nakupovat pouze od dodavatele
uvedeného v povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného
daňového oběhu.
(3) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k nákupu zkapalněných
ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu novým, lze tyto zkapalněné ropné
plyny nakupovat na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.“.
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Za § 60a se vkládají nové § 60b až 60d, které včetně nadpisů znějí:
„§ 60b

Podmínky pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do
volného daňového oběhu osobám nakupujícím nebo získávajícím zkapalněné ropné
plyny pro vlastní spotřebu
Podmínkami pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených
do volného daňového oběhu právnické nebo fyzické osobě uvedené v § 60 odst. 2 jsou
a) bezdlužnost a
b) skutečnost, že navrhovatel není v likvidaci nebo úpadku.
§ 60c
Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu
(1) Je-li v návrhu na vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedeno
více dodavatelů, správce daně vydá toto povolení ke každému dodavateli samostatně.
(2) Správce daně zašle stejnopis povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů
uvedených do volného daňového oběhu dodavateli těchto zkapalněných ropných plynů.
§ 60d
Zrušení povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného
daňového oběhu z moci úřední
(1) Správce daně zruší povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do
volného daňového oběhu rovněž, pokud držitel tohoto povolení
a) opakovaně porušil povinnosti stanovené v § 60 odst. 3 až 9 a 11, nebo
b) po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců neuskuteční nákup zkapalněných
ropných plynů podle tohoto povolení.
(2) Pokud bylo povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného
daňového oběhu zrušeno z moci úřední, může osoba, jíž bylo toto povolení zrušeno, podat
návrh na vydání povolení k provozování daňového skladu nejdříve po uplynutí 2 let od
zrušení tohoto povolení; to se nevztahuje na zrušení podle odstavce 1 písm. b).“.
82.

§ 61 a 62 se včetně nadpisů zrušují.

83.

V § 68 písm. d) se slova „povolení,48)“ nahrazují slovy „oprávnění provozovat živnost,“.

Poznámka pod čarou č. 48 se zrušuje.
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V § 72 odst. 4 se slova „zvláštní povolení správce daně podle § 13“ nahrazují slovy
„povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“.

85.

§ 73 včetně nadpisu zní:
„§ 73
Povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně

(1) Líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. b), c), e), g), h) nebo i) a podle § 71
odst. 1 písm. f), pokud se jedná o líh zvláštně denaturovaný syntetický technický, lze přijímat
a užívat bez povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně.
(2) Líh osvobozený od daně přijatý na základě povolení k přijímání a užívání lihu
osvobozeného od daně nelze na základě tohoto povolení dále prodávat, pokud jiný právní
předpis nestanoví jinak.“.
Poznámka pod čarou č. 54 se zrušuje.
86.

V § 78 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) V daňovém skladu může být společně s lihem v režimu podmíněného
osvobození od daně umístěn líh, který byl zajištěn správcem daně nebo orgánem Finanční
správy České republiky nebo u kterého bylo rozhodnuto o jeho propadnutí nebo zabrání,
pouze pokud s umístěním výslovně souhlasí provozovatel daňového skladu. O takovém
umístění lihu orgán Finanční správy České republiky bezodkladně informuje správce daně
místně příslušného daňovému skladu. Takový líh musí být odděleně skladován a musí být
odděleně evidován.“.
87.

V § 79 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „zvláštního povolení podle § 13“
nahrazují slovy „povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od
daně“.

88.

V § 79 odst. 3 se slova „ve zvláštním povolení podle § 13“ nahrazují slovy „v povolení
k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“.

89.

V § 86 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Od daně je dále osvobozeno pivo, které bylo v odůvodněných případech zničeno za
přítomnosti úředních osob správce daně.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
CELEX: 32008L0118

90.

Nadpis § 87 zní „Přijímání a užívání piva osvobozeného od daně bez povolení
k přijímání a užívání piva osvobozeného od daně“.

91.

V § 87 se slova „4 se přijímá a užívá bez zvláštního povolení“ nahrazují slovy „5 lze
přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání piva osvobozeného od daně“.
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Nadpis § 98 zní „Přijímání a užívání vína osvobozeného od daně bez povolení
k přijímání a užívání vína osvobozeného od daně“.

93.

V § 98 odst. 1 se slova „podle § 93 odst. 3,“ zrušují a slova „, se přijímá a užívá bez
zvláštního povolení“ se nahrazují slovy „lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a
užívání vína osvobozeného od daně“.

94.

V § 98 odst. 2 se slova „se přijímají a užívají bez zvláštního povolení“ nahrazují slovy
„lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání vína osvobozeného od daně“.

95.

V § 99 odst. 4 se slova „podle § 20“ zrušují.

96.

Nadpis § 105a zní „Přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně
bez povolení k přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně“.

97.

V § 105a se slova „se přijímají a užívají bez zvláštního povolení“ nahrazují slovy „lze
přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených
od daně“.

98.

V § 109 odst. 1 se slova „podle § 22“ a slova „podle § 23“ zrušují.

99.

V § 109 odst. 2 se slova „podle § 22“ zrušují.

100. V § 109 odst. 3 se slova „podle § 23“ zrušují.
101. V § 109 se odstavce 4 až 6 zrušují.
102. V § 110 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
103. § 117 se včetně nadpisu zrušuje.
104. V § 122 odst. 7 větě první se slovo „pověřený“ nahrazuje slovem „pověřeného“ a na
konci textu věty páté se doplňují slova „s tím, že den, hodina, místo a způsob zničení
tabákových nálepek budou stanoveny dohodou“.
105. V § 124 písm. b) se slova „daně povolit“ nahrazují slovy „daně rozhodnout o“ a slovo
„povolit“ se nahrazuje slovem „o“.
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Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).
107. V § 134b odst. 2 písm. d) se slovo „d)“ nahrazuje slovem „c)“.
108. V § 134b odst. 3 a v § 134e odst. 8 až 10 se slovo „f)“ nahrazuje slovem „e)“.
109. V § 134e odst. 10 písm. a) se slova „značkování nebo“ nahrazují slovy „značkování a“.
110. V § 134f písm. a) se slova „těchto olejů podle § 134g“ nahrazují slovy „vybraných
minerálních olejů“.
111. V § 134f písm. e) se slova „e) a f)“ nahrazují slovy „d) a e)“.
112. § 134g a 134h včetně nadpisů znějí:
„§ 134g
Základní ustanovení o povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 může značkovat a barvit pouze provozovatel
daňového skladu, a to na základě pravomocného povolení ke značkování a barvení vybraných
minerálních olejů.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení ke značkování a barvení
vybraných minerálních olejů novým, lze minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 značkovat a
barvit na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
(3) Značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 bez povolení ke
značkování a barvení vybraných minerálních olejů, které se podle živnostenského zákona
považuje za závažné porušení podmínky stanovené zákonem o spotřebních daních, správce
daně oznámí příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu.
§ 134h
Zrušení a zánik povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Správce daně rovněž zruší povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních
olejů, pokud držitel povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů porušil
povinnosti nebo zákazy stanovené v § 134e a 134f.
(2) Povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů zaniká rovněž dnem
zrušení nebo zániku povolení k provozování daňového skladu, ve kterém jsou minerální oleje
uvedené v § 134b odst. 1 značkovány a barveny podle tohoto povolení ke značkování a
barvení vybraných minerálních olejů.“.
113. § 134i a 134j se včetně nadpisů zrušují.
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115. V § 134m odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena b) až i).
116. V § 134m odst. 2 se písmena d) a e) zrušují.
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena d) až g).
117. V § 134m odst. 3 se slova „h) a i)“ nahrazují slovy „e) a f)“.
118. V § 134p odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „c) až i)“ nahrazují slovy „b) až f)“.
119. V § 134p odst. 8 písm. c) se slovo „i)“ nahrazuje slovem „f)“.
120. V § 134p odst. 9 se slova „c) až i)“ nahrazují slovy „b) až f)“.
121. V § 134p odst. 10 úvodní části ustanovení a v § 134p odst. 12 úvodní části ustanovení
se slovo „h)“ nahrazuje slovem „e)“.
122. V § 134p odst. 12 se slovo „podnikající“ nahrazuje slovem „nepodnikající“.
123. V § 134q písm. e) se slova „c) až j)“ nahrazují slovy „b) až g)“.
124. V § 134q písm. f) se slova „h) a i)“ nahrazují slovy „e) a f)“.
125. § 134r až 134t včetně nadpisů znějí:
„§ 134r
Základní ustanovení o povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 může značkovat pouze osoba uvedená
v § 134p odst. 1, a to na základě pravomocného povolení ke značkování některých dalších
minerálních olejů.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení ke značkování některých
dalších minerálních olejů novým, lze minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 značkovat na
základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
(3) Značkování minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 bez povolení ke
značkování některých dalších minerálních olejů, které se podle živnostenského zákona
považuje za závažné porušení podmínky stanovené zákonem o spotřebních daních, správce
daně oznámí příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu.
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Podmínka pro vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
Podmínkou pro vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů je
bezdlužnost.
§ 134t
Zrušení a zánik povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Správce daně rovněž zruší povolení ke značkování některých dalších minerálních
olejů, pokud držitel tohoto povolení porušil povinnosti nebo zákazy stanovené v § 134p a
134q.
(2) Povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů zaniká rovněž dnem
zrušení nebo zániku povolení k provozování daňového skladu, ve kterém jsou minerální oleje
uvedené v § 134m odst. 1 značkovány podle tohoto povolení ke značkování některých dalších
minerálních olejů.“.
126. § 134u se včetně nadpisu zrušuje.
127. Za část šestou se vkládá nová část sedmá, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST SEDMÁ
SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI
§ 134w
Vymezení základních pojmů
(1) Zvláštním minerálním olejem se rozumí minerální olej uvedený pod kódy
nomenklatury 2710 19 71 až 2710 19 99, jehož kinematická viskozita při 40 °C je nižší než
12 mm2.s-1 včetně a který má alespoň 1 z těchto vlastností:
a) bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku je
nižší než 150 °C včetně,
b) při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně
20 % objemu včetně ztrát do teploty 350 °C.
(2) Osobou nakládající se zvláštním minerálním olejem se pro účely tohoto zákona
rozumí osoba, která nabývá zvláštní minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení
přesahujícím 220 litrů, a to
a) výrobou na daňovém území České republiky,
b) za účelem prodeje nebo jiného převodu na daňové území České republiky, nebo
c) za účelem spotřeby na daňovém území České republiky.
§ 134x
Registrační řízení
(1) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna se před zahájením své
činnosti registrovat u správce daně.
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§ 134y
Podmínky registrace
(1) Podmínkami registrace jsou:
a) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti osoby nakládající se zvláštním
minerálním olejem,
b) spolehlivost,
c) bezdlužnost,
d) skutečnost, že osobě nakládající se zvláštním minerálním olejem nebyl vysloven zákaz
činnosti znemožňující výkon její činnosti, a
e) skutečnost, že osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem není v likvidaci nebo
v úpadku.
(2) Podmínky spolehlivosti a bezdlužnosti musí splňovat
a) osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem,
b) v případě, že je osobou nakládající se zvláštním minerálním olejem právnická osoba,
rovněž fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu
osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem anebo vykonává činnost statutárního
orgánu nebo člena statutárního orgánu osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem,
a
c) odpovědný zástupce osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem.
(3) Podmínky registrace musí být splněny po celou dobu registrace.
§ 134z
Rozhodnutí o registraci
(1) Splní-li osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem podmínky registrace,
správce daně ji zaregistruje. V rozhodnutí o registraci jí správce daně přidělí registrační číslo
pro účely nakládání se zvláštním minerálním olejem.
(2) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je registrována pátým dnem
následujícím po účinnosti rozhodnutí o registraci až do účinnosti rozhodnutí o zrušení
registrace.
§ 134za
Zrušení registrace na návrh
Správce daně zruší registraci na návrh osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem.
§ 134zb
Zrušení registrace z moci úřední
(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve osobu
nakládající se zvláštním minerálním olejem k jejich splnění ve správcem daně stanovené
lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.
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a) osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem na výzvu správce daně nezajistí
ve stanovené lhůtě splnění podmínek registrace,
b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění správce daně osobu nakládající se
zvláštním minerálním olejem nevyzývá,
c) osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem po dobu 12 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců neprovádí svoji činnost, nebo
d) osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem poruší své povinnosti vztahující se ke
správě nakládání se zvláštním minerálním olejem a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě.
(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může osoba nakládající se zvláštním
minerálním olejem podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 2 let ode dne, kdy
rozhodnutí o zrušení registrace nabylo právní moci, nejedná-li se o zrušení registrace podle
odstavce 2 písm. d).
§ 134zc
Registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji
(1) Generální ředitelství cel vede registr osob nakládajících se zvláštními minerálními
oleji, ve kterém shromažďuje údaje potřebné pro sledování nakládání se zvláštními
minerálními oleji.
(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje
z registru osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji:
a) obchodní firmu nebo jméno,
b) sídlo,
c) umístění organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby v České republice, je-li
zřízena,
d) daňové identifikační číslo,
e) registrační číslo pro účely nakládání se zvláštním minerálním olejem,
f) den registrace,
g) den zrušení registrace,
h) údaj o tom, zda registrace
1. byla zrušena na návrh, nebo
2. byla zrušena z moci úřední,
i) změnu zveřejňovaných údajů z registru osob nakládajících se zvláštními minerálními
oleji a den této změny.
(3) Generální ředitelství cel zveřejní den registrace osoby nakládající se zvláštním
minerálním olejem nejpozději ke dni registrace.
(4) Registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji obsahuje údaje podle
odstavce 1 i v případě, že registrace byla zrušena; údaje podle odstavce 2 se zveřejňují po
dobu 5 let ode dne zrušení registrace.
§ 134zd
Omezení nakládání se zvláštními minerálními oleji
Zvláštní minerální olej může nabýt, prodat nebo jinak převést pouze registrovaná osoba
nakládající se zvláštním minerálním olejem.
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Evidence zvláštních minerálních olejů
(1) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna vést elektronicky
evidenci zvláštních minerálních olejů, a to ve formátu a struktuře stanovené správcem daně
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna uchovávat evidenci
zvláštních minerálních olejů a doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny,
po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny.
§ 134zf
Oznamovací povinnost osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem
(1) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna oznámit správci daně
tyto údaje:
a) identifikaci osoby, od které je zvláštní minerální olej nabýván,
b) název, popřípadě obchodní označení zvláštního minerálního oleje a jeho kód
nomenklatury,
c) množství přijímaného zvláštního minerálního oleje,
d) údaje o tom, pro jaký účel bude zvláštní minerální olej spotřebován, popřípadě
identifikaci osoby, které bude zvláštní minerální olej prodán nebo jinak převeden.
(2) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna oznámit správci daně
předpokládaný objem nabytého, prodaného nebo jinak převedeného anebo spotřebovaného
zvláštního minerálního oleje v příslušném kalendářním roce.
(3) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna oznámit správci daně
tyto údaje:
a) účel použití zvláštního minerálního oleje,
b) místo skladování nebo spotřeby zvláštního minerálního oleje,
c) identifikační údaje osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem, u níž předpokládá,
že nabude zvláštní minerální olej za účelem spotřeby, prodeje nebo jiného převodu.
(4) Oznámení podle
a) odstavce 1 se podává nejméně 24 hodin před každým přijetím zvláštního minerálního
oleje; má-li dojít ze závažných provozních nebo technologických důvodů
k mimořádnému přijetí zvláštního minerálního oleje, lze takové přijetí oznámit
bezodkladně poté, co je zřejmé, že k takovému přijetí zvláštního minerálního oleje dojde,
b) odstavce 2 se podává
1. společně s přihláškou k registraci a
2. do konce ledna příslušného kalendářního roku,
c) odstavce 3 se podává
1. společně s přihláškou k registraci a
2. před každou změnou údaje.
(5) Oznámení podle odstavců 1 až 3 se podává elektronicky ve formátu a struktuře
zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Zajištění zvláštního minerálního oleje nebo dopravního prostředku
(1) Správce daně zajistí zvláštní minerální olej, popřípadě i dopravní prostředek, pokud
jej dopravuje, jestliže zjistí, že
a) je s ním nakládáno v rozporu s § 134zd, nebo
b) nebyla splněna oznamovací povinnost podle § 134zf.
(2) Pro zajištění podle odstavce 1 se použijí obdobně ustanovení tohoto zákona upravující
řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku.
(3) Ve věci zajištěného zvláštního minerálního oleje, popřípadě i dopravního prostředku,
se použijí obdobně ustanovení § 42b až § 42e.“.
Dosavadní části sedmá a osmá se označují jako části osmá a devátá.
128. § 135b se včetně nadpisu zrušuje.
129. V § 135h se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 značkuje a barví, nebo
b) značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 nabízí k prodeji nebo
používá pro pohon motorů.“.
Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.
130. V § 135h odst. 2 písm. a) se slova „k barvení těchto olejů“ nahrazují slovy „ke
značkování a barvení vybraných minerálních olejů“.
131. V § 135h odst. 3 se slova „e) a f)“ nahrazují slovy „d) a e)“.
132. V § 135h odst. 4 se slova „nebo 2“ nahrazují slovy „až 3“.
133. V § 135i se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 značkuje, nebo
b) značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro
pohon motorů.“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
134. V § 135i odst. 3 se slova „c) až j)“ nahrazují slovy „b) až g)“.
135. V § 135i odst. 4 se slova „h) a i)“ nahrazují slovy „e) a f)“.
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137. V části osmé hlavě I se za díl 6 doplňuje díl 7, který včetně nadpisu zní:
„Díl 7
Přestupky na úseku sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji
§ 135ia
Přestupky proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nabude, prodá nebo jinak převede zvláštní
minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.“.
138. V § 135j odst. 1 se slova „ve zvláštním povolení“ nahrazují slovy „v povolení k
přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“.
139. § 135k se včetně nadpisu zrušuje.
140. § 135m se včetně nadpisu zrušuje.
141. V § 135p odstavec 1 zní:
„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba odebírající vybrané
výrobky z jiného členského státu pro účely podnikání dopustí správního deliktu tím, že před
odebráním těchto vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném
členském státě neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.“.
142. § 135q se včetně nadpisu zrušuje.
143. V § 135r odstavec 1 zní:
„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zástupce pro zasílání vybraných
výrobků dopustí správního deliktu tím, že před odesláním vybraných výrobků z jiného
členského státu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.“.
144. § 135s a 135t se včetně nadpisů zrušují.
145. § 135y a 135z se včetně nadpisů zrušují.
146. § 135zc až 135ze se včetně nadpisů zrušují.
147. § 135zp se včetně nadpisu zrušuje.
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149. V § 135zu se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 značkuje a barví, nebo
b) značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 nabízí k prodeji nebo
používá pro pohon motorů.“.
Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.
150. V § 135zu odst. 2 písm. a) se slova „k barvení těchto olejů“ nahrazují slovy „ke
značkování a barvení vybraných minerálních olejů“.
151. V § 135zu odst. 3 se slova „e) a f)“ nahrazují slovy „d) a e)“.
152. V § 135zu odst. 4 se slova „nebo 2“ nahrazují slovy „až 3“.
153. V nadpisu § 135zv se slovo „k“ nahrazuje slovy „ke značkování a“.
154. V § 135zv odst. 1 se slova „k barvení“ nahrazují slovy „ke značkování a barvení
vybraných minerálních olejů“.
155. § 135zw se včetně nadpisu zrušuje.
156. V § 135zy odst. 3 se slova „c) až i)“ nahrazují slovy „b) až f)“.
157. V § 135zz se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 značkuje, nebo
b) značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro
pohon motorů.“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
158. V § 135zz odst. 3 se slova „c) až j)“ nahrazují slovy „b) až g)“.
159. V § 135zz odst. 4 se slova „h) a i)“ nahrazují slovy „e) a f)“.
160. V § 135zz odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
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dalších minerálních olejů“.
162. V části sedmé hlavě II dílu 9 oddílu 3 se za § 135zza vkládá označení nového dílu 10,
který včetně nadpisu zní:
„Díl 10
Správní delikty na úseku sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji“.
163. § 135zzb včetně nadpisu zní:
„§ 135zzb
Správní delikty proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s § 134zd nabude, prodá nebo jinak převede zvláštní minerální olej volně ložený
nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba nakládající se zvláštním
minerálním olejem dopustí správního deliktu tím, že
a)
b)
c)
d)

v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,
nepodá oznámení o změně registračních údajů,
nevede evidenci zvláštních minerálních olejů nebo ji vede v neúplném rozsahu,
neuchovává evidenci zvláštních minerálních olejů nebo doklady, na jejichž základě byly
zápisy do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo
e) v rozporu s § 134zf neoznámí správci daně stanovené údaje.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až d).“.
164. V § 135zzg odst. 2 písm. f) bodě 1 se slova „, s výjimkou správního deliktu proti
oznamovací povinnosti při změně údajů v povolení k barvení“ zrušují.
165. V § 135zzg odst. 2 písm. f) bodě 2 se slova „, s výjimkou správního deliktu proti
oznamovací povinnosti při změně údajů v povolení ke značkování“ zrušují.
166. V § 139 odst. 1 se číslo „12“ nahrazuje číslem „11“.
167. V § 139 odst. 1 se za slovo „26,“ vkládají slova „§ 43g odst. 2,“.
Čl. II
Tato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem
a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
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1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Přechodná ustanovení
Provozovatel daňového skladu, který poskytuje zajištění daně z minerálních olejů
složením nebo převodem finančních prostředků podle zákona č. 353/2003 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen
a) do 60 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona poskytnout zajištění daně
z minerálních olejů podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b) do 15 dní ode dne nabytí
1. účinnosti tohoto zákona podat správci daně návrh na změnu způsobu zajištění daně
podle § 21 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, a
2. právní moci rozhodnutí o změně způsobu zajištění daně poskytnout zajištění daně
v souladu s tímto rozhodnutím.
Povolení k provozování daňového skladu vydané provozovateli daňového skladu,
který
a) postupoval v souladu s bodem 1, se považuje za povolení k provozování
daňového skladu vydané podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
b) postupoval v souladu s bodem 1, ale jemuž byl návrh na změnu způsobu zajištění
daně zamítnut, pozbývá platnosti patnáctým dnem po nabytí právní moci
rozhodnutí o tomto zamítnutí, nebo
c) nepostupoval v souladu s bodem 1, pozbývá platnosti dnem následujícím po dni
nabytí účinnosti tohoto zákona.
Povolení k provozování daňového skladu minerálních olejů, který nesplňuje
podmínky stanovené v § 59 odst. 8 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se považuje za povolení k provozování daňového skladu minerálních olejů
podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, po dobu 6 měsíců. Nedojde-li v této době ke splnění podmínek stanovených
v § 59 odst. 8 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, povolení k provozování takového daňového skladu uplynutím této
doby zaniká.
Správce daně o návrhu na změnu způsobu zajištění daně podle bodu 1 rozhodne do
60 dní ode dne zahájení řízení. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 10 dní
ode dne jeho doručení; odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.
Povolení vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstává v platnosti
s tím, že se jeho účinky posuzují podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; tím není dotčena doba platnosti stanovená
v tomto povolení.
Podmínky pro vydání povolení podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být v případě povolení podle bodu 5
splněny do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Účinky návrhu na zahájení řízení podaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, kterým bylo zahájeno řízení o vydání povolení, které nebylo do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona pravomocně ukončeno, zůstávají zachovány s tím, že
správce daně vyzve navrhovatele, aby doplnil údaje potřebné pro vydání povolení
podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
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Lhůta pro vydání povolení podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, v případě řízení podle bodu 7 běží znovu ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. Osoba, která je osobou nakládající se zvláštním minerálním olejem ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona, se považuje za osobu nakládající se zvláštním minerálním
olejem registrovanou podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
10. Pokud osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem podle bodu 9 do 3 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podá přihlášku k registraci, považuje se za
osobu nakládající se zvláštním minerálním olejem registrovanou podle zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do
dne předcházejícího dni pravomocného ukončení registračního řízení.
11. Pokud bude přihláška k registraci podle bodu 10 zamítnuta, považuje se osoba
nakládající se zvláštními minerálními oleji dnem nabytí právní moci zamítavého
rozhodnutí za osobu nakládající se zvláštními minerálními oleji, jejíž registrace byla
zrušena.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o lihu
Čl. IV
V § 12 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona
České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o lihu), ve znění zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 18/2012 Sb.
a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se slova „zvláštního povolení správce spotřební
daně z lihu na přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně“ nahrazují slovy „povolení
k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně podle zákona o spotřebních daních“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005
Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č.
545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č.
226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb.,
zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007
Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č.
130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb.,
zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008
Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č.
312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,

- 38 zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009
Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č.
160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb.,
zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011
Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č.
329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb.,
zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011
Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č.
19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č.
169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb.,
zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012
Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č.
496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona
č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb.,
zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013
Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č.
281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb., se mění takto:
1.

V položce 1 bodu 1 písmeno h) zní:

„h) na vydání povolení podle zákona o spotřebních daních
Kč 1 000“.
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2.

V položce 1 bodu 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i) na změnu povolení podle zákona o spotřebních daních
Dosavadní písmena i) až r) se označují jako písmena j) až s).
3.

Kč 200“.

V položce 1 bodu 1 písmena k) a l) znějí:

„k) na vydání povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně podle zákona o spotřebních
Kč 2 000
daních
l) na vydání povolení k prodeji za ceny bez daně z přidané hodnoty podle zákona o dani
z přidané hodnoty
Kč 2 000“.
4.

V položce 1 bodu 1 se písmena n) až r) včetně poznámky pod čarou č. 2a zrušují.

Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno n).

- 39 ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. VI
V čl. LXXIII § 4 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, se na konci
písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) rašelina, včetně rašelinového steliva, též aglomerovaná, uvedená pod kódem
nomenklatury 2703, pokud je určena k použití, nabízena k prodeji nebo používána pro výrobu
tepla.“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o povinném značení lihu
Čl. VII
Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění zákona č. 308/2013 Sb. a
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1.

V nadpisu § 7 se slovo „přepracování“ nahrazuje slovem „zpracování“.

2.

V § 11 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).

3.

Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:
„§ 12a
Zvláštní ustanovení o lihu ve spotřebitelském balení malého objemu

(1) Osoba povinná značit líh nemá povinnost provést označení lihu ve spotřebitelském
balení o objemu do 0,06 litru.
a)
b)
c)
d)
e)

(2) Osoba povinná značit líh je povinna oznámit správci daně
počet litrů lihu, který uvedla do volného daňového oběhu ve spotřebitelském balení
o objemu do 0,06 litru,
objem, druh a počet spotřebitelských balení, ve kterých je obsažen líh, který byl uveden
do volného daňového oběhu podle písmene a),
objemové procento lihu ve spotřebitelském balení podle písmene b),
evropský zbožový kód (EAN), kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b),
identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a) prodán nebo jinak převeden, pokud se
nejednalo o konečný prodej lihu.

(3) Oznámení podle odstavce 2 se podává v den bezprostředně následující po dni, kdy
došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.
(4) Oznámení podle odstavce 2 se podává též v den bezprostředně následující po dni,
kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, pokud tento den následuje po dni, kdy došlo
k uvedení lihu do volného daňového oběhu.
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zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
4.

V § 15 odst. 2 písm. c) se na konci textu bodu 5 doplňují slova „; to neplatí, pokud se
tento líh nachází v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu“.

5.

V § 15 odst. 2 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.

6.

V § 15 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g),
která znějí:

„f) který byl uveden do volného daňového oběhu ve spotřebitelském balení o objemu
do 0,06 litrů v rozsahu překračujícím omezení podle § 19 odst. 6, nebo
g) který je dovážen fyzickou osobou pro její osobní potřebu, pokud se tento líh nachází
v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu.”.
7.

V § 19 odstavec 1 zní:

„(1) Osoba povinná značit líh je povinna poskytnout kauci, a to ve výši
a) 100 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž
lze označit nejvýše 2 000 litrů lihu,
b) 500 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž
lze označit nejvýše 25 000 litrů lihu, nebo
c) 5 000 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž
lze označit více než 25 000 litrů lihu.“.
8.

V § 19 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) V případě, že osoba povinná značit líh poskytla kauci ve výši 100 000 Kč, nesmí
v jednom kalendářním roce uvést do volného daňového oběhu líh ve spotřebitelském balení
o objemu do 0,06 litru v množství větším než 500 litrů lihu.“.
9.

V § 20 odstavec 1 zní:

„(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace osoby povinné značit
líh anebo ke snížení kauce, stává se složená částka nebo částka, o níž byla kauce snížena,
přeplatkem osoby povinné značit líh. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem,
vrátí jej správce daně osobě povinné značit líh do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo
zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ode dne snížení kauce.“.
10.

V § 20 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „anebo ode dne snížení
kauce“.
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V § 20 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „k zániku registrace osoby povinné
značit líh“ vkládají slova „anebo ke snížení kauce“ a za slova „nebo zániku registrace
osoby povinné značit líh“ se vkládají slova „anebo ode dne snížení kauce“.

12.

V § 20 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „anebo ode dne snížení kauce“.

13.

V § 20 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Výstavce bankovní záruky hradí nedoplatky do celkové výše
a) kauce, pokud došlo ke zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh, nebo
b) částky, o níž byla kauce snížena, pokud došlo ke snížení kauce.“.
14.

V § 22 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Správce daně může při sledování podle odstavce 1 pořizovat a uchovávat
záznamy.“.
15.

§ 24 včetně nadpisu zní:
„§ 24
Změna místa značení lihu, rozsahu a způsobu vybavenosti sledovacím zařízením
a dalších podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci

Jsou-li i nadále splněny podmínky registrace, správce daně rozhodne
a) na návrh registrované osoby povinné značit líh o změně místa značení lihu,
b) o změně rozsahu nebo způsobu vybavenosti sledovacím zařízením, nebo
c) o změně dalších podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci.“.
16.

V § 26 odst. 1 se slova „v jím“ nahrazují slovy „ve správcem daně“.

17.

V § 26 odst. 2 písm. c) se na konci textu bodu 2 doplňuje slovo „nebo“.

18.

V § 26 odst. 2 písm. d) bodě 2 se slovo „, nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se
zrušuje.

19.

Na konci textu § 28 se doplňují slova „a o snížení kauce“.

20.

V § 35 odst. 1 písm. b) se slova „, anebo v sídle držitele“ nahrazují slovy „; pokud se
místo značení lihu nenachází na daňovém území České republiky, musí držitel
skladovat kontrolní pásky v jeho sídle“.

21.

V § 35 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ve formátu a struktuře zveřejněné
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup“.
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V § 37 odstavec 2 zní:

„(2) Držitel vyhotoví záznam o výsledku inventury. Výsledek inventury správci daně
oznámí nejpozději do 30 dnů ode dne, k němuž byla inventura provedena, a to elektronicky
ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
23.

V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „, pokud se nejednalo
o konečný prodej lihu“.

24.

V § 38 odstavec 2 zní:

„(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den bezprostředně následující po dni, kdy
došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.“.
25.

V § 38 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Oznámení podle odstavce 1 se podává též v den bezprostředně následující po dni,
kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, pokud tento den následuje po dni, kdy došlo
k uvedení lihu do volného daňového oběhu.
(4) Oznámení podle odstavce 1 se podává elektronicky ve formátu a struktuře
zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
26.

V § 40 odst. 3 se za slova „odstavce 2“ vkládají slova „písm. a) a b)“.

27.

V § 40 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Generální ředitelství cel zveřejní údaje podle odstavce 2 písm. c) nejpozději
následující pracovní den po dni, ve kterém
a) držitel oznámil, že kontrolní páska byla zničena, ztracena nebo odcizena, nebo
b) byla kontrolní páska vrácena.“.
28.

V § 41 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) první prodej nebo jiný převod lihu osobou povinnou značit líh následující po uvedení
tohoto lihu do volného daňového oběhu,“.
29.

V § 41 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c),
které zní:

„c) prodej nebo jiný převod lihu insolvenčním správcem po prohlášení konkurzu
na distributora lihu; ustanovení o oznamovací povinnosti distributora lihu se použije
obdobně.“.
30.

V § 42 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a distributor lihu“ nahrazují slovy „,
distributor lihu a insolvenční správce podle § 41 odst. 2 písm. c)“.
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V § 42 odstavec 2 zní:

„(2) Osoba povinná značit líh, distributor lihu a konečný prodejce lihu jsou povinni
nabývat líh ve spotřebitelském balení pouze od
a) registrované osoby povinné značit líh,
b) registrovaného distributora lihu, nebo
c) insolvenčního správce podle § 41 odst. 2 písm. c).“.
32.

V § 42 odst. 3 se slova „nebo distributor lihu“ nahrazují slovy „, distributor lihu nebo
insolvenční správce podle § 41 odst. 2 písm. c)“.

33.

V § 43 odst. 2 se za slovo „den“ vkládají slova „bezprostředně následující po dni“.

34.

V § 51 odst. 1 se slova „v jím“ nahrazují slovy „ve správcem daně“.

35.

V § 51 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.

36.

V § 51 odst. 2 písm. c) se čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

37.

V § 55 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Písemnost podle odstavců 1 až 3 nesmí být ke dni připojení k přihlášce k registraci
starší než 3 měsíce.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
38.

V § 61 odst. 1 písm. e) se slovo „nebo“ zrušuje.

39.

V § 61 odst. 1 písm. f) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje
se písmeno g), které zní:

„g) neoznámí správci daně údaje podle § 12a.“.
40.

V § 61 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo g)“.

41.

V § 61 odst. 3 se slova „nebo f)“ nahrazují slovy „, f) nebo g)“.

42.

V § 64 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „distributor lihu“ vkládají slova
„, insolvenční správce podle § 41 odst. 2 písm. c)“.

43.

V § 64 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) prodá nebo jinak převede anebo nakoupí nebo sobě nechá jinak převést líh v rozporu
s § 42,“.
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V § 64 odst. 2 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

45.

V § 64 odst. 3 se čárka za slovy „písm. a)“ zrušuje.

46.

V § 69 odst. 2 písm. b) se za slovo „zcela“ vkládají slova „, nejedná-li se o neznačený
líh podle § 15 odst. 2 písm. f)“.
Čl. VIII

Tato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem
a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
Čl. IX
1.

2.
3.

4.
5.

Přechodná ustanovení
V případě, že osoba povinná značit líh, která poskytla kauci podle zákona
č. 307/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámí správci daně novou výši
kauce, sníží se kauce k prvnímu dni třetího měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém osoba povinná značit líh oznámila správci daně novou výši kauce, pokud
osoba povinná značit líh nevzala oznámení zpět.
V kalendářním roce, ve kterém došlo k oznámení podle bodu 1, je osoba povinná
značit líh oprávněna převzít kontrolní pásky nejvýše v množství odpovídajícím nové
výši kauce, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení podle bodu 1 zpět.
V kalendářním roce, ve kterém došlo k oznámení podle bodu 1, je osoba povinná
značit líh oprávněna uvést do volného daňového oběhu líh ve spotřebitelském balení
o objemu do 0,06 litrů nejvýše v množství odpovídajícím nové výši kauce, pokud
osoba povinná značit líh nevzala oznámení podle bodu 1 zpět.
V případě, že osoba povinná značit líh převzala v kalendářním roce, ve kterém došlo
k oznámení podle bodu 1, přede dnem tohoto oznámení kontrolní pásky v množství
vyšším, než odpovídá nové výši kauce, ustanovení bodů 1 až 3 se nepoužijí.
V případě, že osoba povinná značit líh v kalendářním roce, ve kterém došlo
k oznámení podle bodu 1, přede dnem tohoto oznámení uvedla do volného daňového
oběhu líh ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litrů v množství vyšším, než
odpovídá nové výši kauce, ustanovení bodů 1 až 3 se nepoužijí.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 308/2013 Sb.
Čl. X

Zákon č. 308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o povinném značení lihu, se mění takto:
1.

Část jedenáctá se zrušuje.
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V části dvanácté čl. XIII se slova „, a s výjimkou části jedenácté, která nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2015“ zrušují.
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou části šesté, která nabývá
účinnosti dnem 31. prosince 2014.
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Důvodová zpráva
I. Obecná část
1.

Zhodnocení platného právního stavu

1.1 Spotřební daně jsou upraveny zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2004 (dále jen „zákon o spotřebních daních“).
Tento zákon byl již mnohokrát novelizován.
Zákon o spotřebních daních je v souladu s právem EU.
1.2 Předkládaný návrh zákona provádí další změny v jiných zákonech, jejichž potřeba je
vyvolána přijetím návrhu zákona, kterým se mění zákon o spotřebních daních, nebo
s problematikou spotřebních daní úzce souvisí.
Jedná se o:


zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů,



zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,



zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,



zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o povinném značení lihu“),



zákon č. 308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o povinném značení lihu.

1.3 Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace.

2.

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy

2.1 Navrhovaná právní úprava se zaměřuje na řešení problematiky vzniku daňových
nedoplatků, respektive daňových úniků na spotřební dani. Prvním hlavním okruhem této
úpravy je redukce rizikových subjektů, kterým je umožněno nakládat s vybranými výrobky
podléhajícími spotřební dani a které neskýtají dostatečné záruky, že budou činnost provádět
v souladu s platnými právními předpisy. Rizikovost těchto subjektů je posuzována z hlediska
jejich spolehlivosti (trestněprávní bezúhonnosti a daňové spolehlivosti), daňové bezdlužnosti
a ekonomické stability. Tyto podmínky jsou sledovány nejen v době před vydáním povolení,
ale také v průběhu jeho trvání. Podmínky spolehlivosti a daňové bezdlužnosti se vztahují
nejenom na navrhovatele či držitele povolení, ale také na fyzické osoby, které jsou statutárním
orgánem nebo členem statutárního orgánu navrhovatele anebo vykonávají činnost statutárního
orgánu nebo člena statutárního orgánu navrhovatele či držitele povolení. Dále je upravena
možnost správce daně zasáhnout na základě analýzy do již vydaných povolení v případech,
kdy subjekt vykazuje další rizikové rysy. Součástí řešení problematiky vzniku daňových
nedoplatků je navýšení maximální výše zajištění spotřební daně daňových skladů složením
nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem
daně z minerálních olejů ze současných 100 mil. Kč na 1,5 mld. Kč. Stejnou úpravu u
daňových skladů minerálních olejů je navrženo provést u finanční záruky, kterou prověří a
přijme správce daně.
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s ilegálním přimícháváním nezdaněných zvláštních minerálních olejů do tradičních
pohonných hmot, zejména motorové nafty. Podvodné jednání vyplývá zejména ze
skutečnosti, že dopravy těchto zvláštních minerálních olejů probíhají mimo režim kontroly
pohybu vybraných výrobků podléhajících spotřební dani podle směrnice 2008/118/ES. U
těchto minerálních olejů vzniká povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň pouze v případě, že
jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, výrobu tepla
nebo pro výrobu směsných pohonných hmot.
Navrhovaná úprava zavádí zvláštní registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji.
Do tohoto registru budou zapisováni výrobci, distributoři a koneční spotřebitelé zvláštních
minerálních olejů. Povinnosti spojené s registrem se budou vztahovat pouze na osoby, které
nabývají tyto oleje volně ložené nebo umístěné v baleních přesahujících 220 litrů.
Navrhovaná úprava by tak měla co nejméně dopadnout na malé distributory a spotřebitele
zvláštních minerálních olejů. Dále materiál obsahuje minoritní úpravy, které vyplývají
z uplatňování zákona o spotřebních daních v praxi.
2.2 Předmětem novely zákona o povinném značení lihu je zejména dílčí úprava nastavení
kaucí osob povinných značit líh a s tím související úprava některých ustanovení týkajících se
spotřebitelského balení lihu o objemu do 0,06 litru. Zároveň jsou prováděny některé dílčí
úpravy zákona o povinném značení lihu spíše legislativně technického charakteru.
2.3 Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace.

3.

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy

3.1 Vzhledem ke skutečnosti, že oblast spotřebních daní, na které se zaměřuje navrhovaná
právní úprava, je oblastí s výskytem možných daňových nedoplatků, eventuálně daňových
úniků, je zřejmé, že z hlediska veřejných rozpočtů je nutno pečlivě zvažovat případná
nákladově efektivní řešení vedoucí k jejich eliminaci či prevenci.
Vznik daňových nedoplatků může být spojen s působením některých rizikových subjektů
v oblasti spotřebních daní. V této oblasti mohou subjekty na základě vydaných povolení
nakládat s vybranými výrobky v režimech podmíněného osvobození od daně a ve volném
daňovém oběhu (zejména osvobozených od daně). Riziko vzniku daňových nedoplatků je
spojeno se skutečností, že ve většině případů nebyla dosud uhrazena spotřební daň nebo byla
uhrazena spotřební daň v nižší sazbě (zkapalněné ropné plyny). Rizikové subjekty, které
v oblasti spotřebních daní mohou také potenciálně působit, nelze podle sdělení správce daně
v současné době efektivně vyloučit z činnosti, která může vést ke vzniku daňových
nedoplatků. Jako vhodné řešení se z tohoto pohledu jeví objektivní nastavení možností
individuálního přístupu k subjektům v rámci jednotlivých povolení tak, aby nebyly plošně
zatíženy subjekty, které si řádně plní své povinnosti ve vztahu ke spotřebním daním. Jedním
z možných dílčích řešení navrhovaným správcem daně může být i vydání nového, časově
omezeného povolení, ve kterém může správce daně držiteli povolení stanovit omezující
podmínky pro výkon jeho činnosti. Pokud ani tímto novým, časově omezeným povolením,
nebude dosaženo účelu řízení o změně povolení z moci úřední, bude možné zahájit řízení o
odnětí povolení.
V souvislosti s rizikovým chováním subjektů je s ohledem na povahu komodity nutné
revidovat stávající maximální výši zajištění spotřební daně u daňových skladů, pokud je
poskytováno složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění
daně zřízený správcem daně.
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bylo nalezeno efektivní řešení na úrovni EU, nicméně v rámci stávajících možností je na
národní úrovni navrhováno zavedení registru, které by mělo do určité míry omezit pronikání
nezdaněných zvláštních minerálních olejů na český trh s motorovou naftou.
3.2 Předmětem novely zákona o povinném značení lihu je zejména dílčí úprava nastavení
kaucí osob povinných značit líh tak, aby dopad na subjekty v jednotlivých pásmech této kauce
nebyl deformován tím, v jakých velikostech spotřebitelských balení daný subjekt uvádí líh
do volného daňového oběhu.
V současnosti je systém kaucí odstupňován podle počtu převzatých kontrolních pásek.
V případě poskytnutí kauce ve výši 500 000 Kč je daný subjekt oprávněn převzít maximálně
25 000 kontrolních pásek ke značení lihu. Vyšší (neomezený) počet pásek je oprávněn převzít
pouze v případě, že poskytne kauci ve výši 5 mil. Kč. V souvislosti s hranicí 25 000
kontrolních pásek se přitom neřeší otázka, v jakých spotřebitelských baleních daný subjekt
uvádí líh do volného daňového oběhu, tj. v případě, že tak činí ve větších baleních (zákonem
je povoleno spotřebitelské balení o objemu maximálně 3 litry) postačí počet 25 000
kontrolních pásek k označení většího množství lihu než v případě, že daný subjekt využívá
menší spotřebitelská balení (povinnost značit se přitom nevztahuje pouze na balení o objemu
do 0,06 litru).
V zájmu toho, aby uvedená úprava nebyla diskriminační vůči subjektů, jejichž činnost je
zaměřena spíše na líh v menších spotřebitelských baleních, navrhuje se úprava spočívající
v navázání hranice pásem kauce nikoliv na absolutní počet kontrolních pásek, ale na počet
kontrolních pásek, jimiž lze označit určité množství lihu. Po stránce kontrolovatelnosti by
přitom tato změna neměla vést ke zhoršení stávající pozice správce daně.
Současně se předpokládá, že v rámci úpravy kaucí by mělo být zavedeno další pásmo
pro velmi malé subjekty, které odebírají pouze velmi omezené množství kontrolních pásek.
Výše kauce by zde byla stanovena na 100 000 Kč (tj. ve výši 1/5 současného nejnižšího
pásma).

4.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem

Základní meze pro uplatňování daňových zákonů stanoví Ústava České republiky (dále jen
"Ústava") a Listina základních práv a svobod (dále jen "Listina").
Podle čl. 2 odst. 3 Ústavy slouží státní moc všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech,
v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Dle čl. 2 odst. 2 Listiny lze státní moc uplatňovat
jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování
základních práv a svobod (čl. 4 odst. 1 Listiny). K tomu se v daňové oblasti uplatní ještě
ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny, které stanovuje, že daně a poplatky lze ukládat
jen na základě zákona.
Přezkumu ústavnosti zákonné úpravy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých
plnění se Ústavní soud věnoval již mnohokrát, např. v nálezech sp. zn. Pl. ÚS 3/02, Pl. ÚS
12/03 či Pl. ÚS 7/03 (vyhlášeném pod č. 512/2004 Sb.). Z této judikatury vyplývá, že:
1.

Z ústavního principu dělby moci (čl. 2 odst. 1 Ústavy), jakož i z ústavního
vymezení zákonodárné moci (čl. 15 odst. 1 Ústavy), plyne pro zákonodárce
široký prostor pro rozhodování o předmětu, míře a rozsahu daní, poplatků a
jiných obdobných peněžitých plnění. Zákonodárce přitom nese za důsledky
tohoto rozhodování politickou odpovědnost.
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Ústavní přezkum daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění
zahrnuje posouzení z pohledu dodržení kautel plynoucích z ústavního principu
rovnosti, a to jak neakcesorické (čl. 1 Listiny), tj. plynoucí z požadavku
vyloučení svévole při odlišování subjektů a práv, tak i akcesorické v rozsahu
vymezeném v čl. 3 odst. 1 Listiny. K principu rovnosti Ústavní soud ve své
konstantní judikatuře uvádí, že se nejedná o kategorii absolutní, nýbrž relativní
(srov. Pl. ÚS 22/92).

3.

Je-li předmětem posouzení ústavnost akcesorické nerovnosti vzhledem k
vyloučení majetkové diskriminace, případně toliko posouzení skutečnosti,
nepředstavuje-li daň, poplatek nebo jiné obdobné peněžité plnění případný
zásah do práva vlastnického (čl. 11 Listiny), je takový přezkum omezen na
případy, v nichž hranice veřejnoprávního povinného peněžitého plnění
jednotlivce státu, vůči majetkovému substrátu jednotlivce, nabývá škrtícího
(rdousícího) působení. Jinými slovy ke škrtícímu (rdousícímu) působení
dochází, má-li posuzovaná daň, poplatek nebo jiné obdobné peněžité plnění ve
svých důsledcích konfiskační dopady ve vztahu k majetkové podstatě
jednotlivce.

Nově koncipovaná právní úprava povolovacích řízení nepomíjí ústavně zaručené právo na
podnikání, jež je vyjádřeno v čl. 26 odst. 1 Listiny. Ochrana podnikatelské činnosti a tedy i
samotné právo na podnikání není právem absolutním. Listina v čl. 26 odst. 2 výslovně
připouští možnost stanovení podmínek a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností,
aniž by dále stanovovala důvody, pro které je možno tak učinit. Pokud tedy zákon pro výkon
určité činnosti stanoví podmínky, které je nutno s ohledem na daná specifika činnosti vzít v
úvahu, nelze takové počínání považovat primárně za zásah do ústavně zaručených práv. Na
tomto místě je rovněž třeba zmínit čl. 4 odst. 4 Listiny, dle kterého je třeba vždy při používání
ustanovení o mezích základních práv a svobod vždy šetřit jejich podstatu a smysl, a čl. 4 odst.
3 Listiny, podle kterého zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro
všechny případy, které splňují stanovené podmínky. Taková omezení nesmějí být zneužívána
k jiným účelům, než pro které byla stanovena.
Dle judikatury Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/13 ze dne 15. 10. 2013, je třeba poukázat na
skutečnost, že se „…v případě spotřebních daní nejedná o „běžnou“ daň, nýbrž o daň
vztahující se ke specifické skupině výrobků, přičemž podnikání s nimi podléhá zvláštnímu
režimu, který je dotčeným subjektům předem znám.“ Nakládání se specifickými výrobky
podléhající spotřební dani, jimiž jsou minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty a
tabákové výrobky nelze ze samotné podstaty povolit každému podnikateli bez stanovení
určitých pravidel a podmínek, neboť se jedná o komodity s vysokým potenciálem daňových
úniků. V oblasti nakládání s vybranými výrobky je třeba sledovat veřejný zájem na správném
stanovení a výběru daně, který vyplývá z § 1 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a také veřejný zájem na potřebě krytí rizik
spojených s výrobou, zpracováním a držením výrobků podléhajících spotřební dani.
Vhodně nastavenou podmínkou, jež reflektuje výše uvedené zájmy a hodnoty, je podmínka
ekonomické stability. Tato podmínka stanovuje možnost správce daně zohlednit finanční
situaci daňového subjektu jak v rámci povolovacího řízení, tak i po vydání povolení, a
zamezit tak možnosti jejich působení na trhu s vybranými výrobky v případě, kdy nejsou
schopny generovat dostatečné finanční příjmy nezbytné k řádnému plnění daňových
povinností. Kritéria, jež slouží k posouzení finanční situace, se stanovují vyhláškou, aby byl
naplněn požadavek vysoké míry právní jistoty a legitimního očekávání daňových subjektů.
Stanovení této podmínky není bezdůvodné, naopak je podpořeno dosavadními negativními
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rizikem vzniku daňových nedoplatků, jakož i daňových úniků.
V dosavadním právním řádu není podmínka ekonomické stability častým jevem, nicméně
jako podmínka povolení vybraných činností je standardně uplatňována (například zákon č.
277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů - § 13 odst. 6 písm. e), zákon č.
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů - § 12d odst. 3,
zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku - § 9 odst. 1 písm. h)).
Podmínka ekonomické stability je tedy žádoucím prvkem, který by měl být promítnut v rámci
povolovacích řízení, a který je plně v souladu s Listinou.
Navrhovaná právní úprava je tak plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

5.

Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy se závazky
vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii

Navrhované právní řešení je plně slučitelné s právními akty Evropské unie, s judikaturou
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie.
Pokud jde o problematiku posuzování subjektů z hlediska jejich spolehlivosti (trestněprávní
bezúhonnosti a daňové spolehlivosti), daňové bezdlužnosti a ekonomické stability je tato
ponechána na orgánech členského státu.
U zajištění spotřební daně směrnice 2008/118/ES rozlišuje dva typy zajištění, a to zajištění
jako krytí rizik spojených s dopravou výrobků podléhajících spotřební daní podle článku 18
směrnice a krytí rizik spojených s výrobou, zpracováním, držením a přijímáním těchto
výrobků. Navrhovaná právní úprava se zaměřuje na druhý typ zajištění, který je upraven
v článku 16 směrnice pro daňový sklad. V obou případech jsou podmínky stanovení způsobu
a výše zajištění spotřební daně ponechány na orgánech členského státu přijetí. Z tohoto
důvodu a s odůvodněním předcházení potenciálním daňovým únikům stanovení nových
odlišných podmínek pro zajištění daně u daňových skladů minerálních olejů, které je
poskytováno složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění
daně zřízený správcem daně plně v souladu s příslušnou legislativou EU.
V případě navrhovaného řešení ilegálního přimíchávání zvláštních minerálních olejů se jedná
výhradně o národní úpravu, která je stanovena nad rámec směrnice 2003/96/ES. Dotčené
výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 91 nebo 2710 19 99 jsou předmětem daně
podle článku 2 odst. 1 směrnice 2003/96/ES, nicméně povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká
pouze tehdy, pokud jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon
motorů, výrobu tepla nebo pro výrobu směsných pohonných hmot. Zároveň však podle článku
20 směrnice 2003/96/ES nepodléhají režimu kontroly pohybu vybraných výrobků
podléhajících spotřební dani. Navrhovaná úprava tedy není v rozporu s těmito podmínkami
směrnice. V případě, že dojde na EU úrovni ke schválení dlouhodobě prosazovaného řešení
ve formě zařazení těchto dotčených výrobků do režimu podmíněného osvobození daně, bude
příslušná legislativa náležitě upravena.
Na oblasti spotřebních daní, které jsou dotčeny tímto legislativním návrhem, se vztahují
následující předpisy:


Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních
daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS, ve znění směrnice Rady 2013/61/EU ze dne
17. prosince 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o
francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte,
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6.



Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových
předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny,



Směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice
2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u
energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň
zdanění,



Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových
olejů a petroleje,



Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí
směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží
podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně,



Nařízení Komise (EHS) č. 3649/92 ze dne 17. prosince 1992 o zjednodušeném
průvodním dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly
uvolněny ke spotřebě v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství,



Nařízení Rady (ES) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti
spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004,



Nařízení Komise (ES) č. 31/96 ze dne 10. ledna 1996 o potvrzení o osvobození
od spotřební daně,



Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/209/EU ze dne 20. dubna 2012 o použití
ustanovení o sledování a pohybu ve směrnici Rady 2008/118/ES na některé přísady v
souladu s čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 2003/96/ES.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána

Mezinárodní smlouvy mají z hlediska hierarchie právních předpisů aplikační přednost
před zákony a právními předpisy nižší právní síly. Vztah mezinárodních smluv vůči
vnitrostátním právním předpisům je vymezen v článku 10 Ústavy, kde je princip aplikační
přednosti mezinárodních smluv výslovně stanoven. Stanoví-li tedy mezinárodní smlouva něco
jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Článek 10 Ústavy tak zaručuje, že při
případném nesouladu vnitrostátního práva s mezinárodní smlouvou musí být respektována
právě mezinárodní smlouva.
Pokud jde o aplikaci Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (viz sdělení
č. 209/1992 Sb.) v oblasti daní a jiných povinných peněžitých plnění plynoucích do veřejných
rozpočtů, lze poukázat na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ferrazzini
proti Itálii. Podle tohoto rozhodnutí daňové záležitosti dosud tvoří součást tvrdého jádra výsad
veřejné moci, přičemž veřejný charakter vztahu mezi daňovým poplatníkem a daňovým
úřadem nadále převládá. Z rozhodnutí dále vyplývá, že čl. 1 Protokolu č. 1, týkající se
ochrany majetku, vyhrazuje státům právo přijímat zákony, které považují za nezbytné,
aby upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní.
Z uvedeného vyplývá, že aplikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
v daňové oblasti je velmi omezená, resp. prakticky vyloučena.
Navrhovaná právní úprava tak bude zajišťovat plnění všech závazků, které se na upravovanou
oblast vztahují a které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv a dalších
dokumentů. Lze tedy konstatovat, že navrhovaná právní úprava je plně v souladu
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
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7.

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní
úpravy

Kvalitativní vymezení nákladů a přínosů navrhovaných řešení je obsaženo v Hodnocení
dopadů regulace RIA. V případech, kdy bylo možno vymezit náklady a přínosy kvantitativně,
bylo taktéž v části RIA učiněno. U povolovacích řízení nelze náklady exaktně odhadnout,
neboť podrobné informace týkající se jednotlivých kritérií a jejich vývoje v čase nejsou u
všech subjektů (i potenciálních) k dispozici. Také je prakticky nemožné určit kolik subjektů
bude mít do budoucnosti zájem o vstup do oblasti nakládání s vybranými výrobky.

8.

Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně
soukromí a osobních údajů

Navrhovaná úprava nenaruší ochranu soukromí a osobních údajů. Veškeré údaje vyžadované
po subjektech se budou týkat oblasti související s výkonem podnikatelské činnosti.
Stejně tak nebude mít navrhovaná úprava dopad do oblasti rovného postavení mužů a žen.

9.

Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA)

Obecně lze k navrhované úpravě ve vztahu ke vzniku korupčních rizik uvést následující:
9.1

Přiměřenost

Po stránce věcné představuje navržená právní úprava regulaci práv a povinností v oblasti daní,
které lze ukládat pouze na základě zákona. Práva a povinnosti v daňové oblasti musí být
regulovány právním předpisem o síle zákona jako jediným přiměřeným nástrojem.
Jedním z hlavních cílů návrhu zákona je jednoznačnost a vnitřní bezrozpornost jednotlivých
ustanovení, neboť jedině jednoznačné a jasně formulované ustanovení je méně náchylné
z hlediska zneužití ke korupčnímu jednání, protože jeho výklad připouští minimální
pochybnosti.
Pokud jde o rozsah působnosti správního orgánu, je rozhodující jak zákonný okruh
působností, tak míra diskrece, kterou zákon při výkonu jednotlivých působností správnímu
orgánu umožňuje, resp. jakou míru diskrece zákon předpokládá. Jakýkoli normativní text
zakotvující určitou míru diskrece sám o sobě představuje potenciální korupční riziko. Proto se
při přípravě takového ustanovení vždy poměřuje nezbytnost zavedení takové diskrece daného
orgánu s mírou zásahu do individuální sféry subjektu, o jehož právech a povinnostech by se
v rámci této diskrece rozhodovalo.
Navržená právní úprava mění kompetence správních orgánů pouze způsobem, který zpřesňuje
rozsah kompetencí stávajících. V případě, že zavádí kompetenci novou, tak pouze v rozsahu
nezbytném pro úpravu vztahů, které mají být právní úpravou nově regulovány.
9.2

Efektivita

Z hlediska efektivity lze k předložené úpravě uvést, že k uložení i k vynucování splnění
povinnosti při správě daní je věcně a místně příslušný správce daně (srov. § 13 a násl.
daňového řádu, § 4 a násl. zákona o Celní správě České republiky). Správce daně obvykle
disponuje podklady pro vydání daného rozhodnutí, ale i potřebnými odbornými znalostmi,
čímž je zaručena efektivní implementace dané regulace i její efektivní kontrola, případně
vynucování. Nástroje kontroly a vynucování jsou v oblasti správy daní upraveny jako obecné
instituty daňového řádu.
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republiky, lze v této oblasti hovořit o vysokém stupni plošného zajištění a kontrolování plnění
zákonem uložených povinností. Orgány Celní správy České republiky jsou soustavou orgánů,
jejichž působnost je rozložena na celé území České republiky. Orgány Celní správy České
republiky jsou soustavou dvoustupňovou, což zajišťuje rovněž optimální vertikální rozložení
výkonu zákonné působnosti. Vnitřní organizační struktury těchto orgánů jsou pak uspořádány
tak, aby rozsah působnosti, která jim byla zákonem svěřena, byly schopny plně a efektivně
zajišťovat.
Efektivita implementace navržené právní úpravy je rovněž dána širokým okruhem daňových
subjektů, vůči nimž regulace směřuje a jimž jsou práva a povinnosti stanovovány na principu
rovnosti.
9.3

Odpovědnost

Z hlediska odpovědnosti lze ke zvolené právní úpravě uvést, že z úpravy příslušnosti v rámci
výkonu správy daní je vždy zřejmé, jaký konkrétní správce daně je v daném případě příslušný
(srov. § 13 a násl. daňového řádu, § 4 a násl. zákona o Celní správě České republiky).
Zvolená právní úprava vždy jasně reflektuje požadavek čl. 79 odst. 1 Ústavy, podle něhož
musí být působnost správního orgánu stanovena zákonem.
Odpovědnou osobou na straně správce daně je v daňovém řízení vždy úřední osoba. (např.
zaměstnanec v příslušném orgánu Celní správy České republiky, srov. § 12 daňového řádu).
Určení konkrétní úřední osoby je prováděno na základě vnitřních předpisů, resp.
organizačního uspořádání konkrétního správního orgánu, přičemž popis své organizační
struktury je správní orgán povinen zveřejnit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Totožnost konkrétní úřední osoby je
přitom seznatelná zákonem předvídaným postupem (§ 12 odst. 4 daňového řádu). Úřední
osoba je povinna se při výkonu působnosti správního orgánu prokazovat příslušným
služebním průkazem.
Při tvorbě právní úpravy se z hlediska koncentrace, resp. dekoncentrace, respektuje struktura
daných orgánů, jimž je působnost svěřována. V oblasti spotřebních daní se jedná o strukturu
orgánů Celní správy České republiky. Soustava orgánů je koncipována na klasickém
hierarchickém principu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých orgánů, které soustavu tvoří.
Vlastní orgány i soustava jako celek fungují na obvyklém monokratickém principu řízení.
Působnost správce daně prvního stupně je tak svěřena celnímu úřadu, aby v rámci hierarchie
byl zajištěn devolutivní účinek opravných prostředků a efektivní mechanismus vnitřní
kontroly.
Ustanovení § 102 odst. 1 daňového řádu stanoví, že každé rozhodnutí musí obsahovat jak
označení správce daně, který rozhodnutí vydal, tak podpis úřední osoby s uvedením jména,
příjmení a pracovního zařazení a otisk úředního razítka, případně uznávaný elektronický
podpis úřední osoby. Tím je vždy možno původce rozhodnutí jasně a osobně identifikovat.
9.4

Opravné prostředky

Zakotvení opravných prostředků poskytuje daňovému subjektu možnost případné účinné
obrany proti nesprávnému postupu správce daně v první řadě v podobě řádného opravného
prostředku, kterým je odvolání, resp. rozklad (§ 109 a násl. daňového řádu). V souladu s §
102 odst. 1 písm. f) daňového řádu má správce daně povinnost v rozhodnutí uvést poučení,
zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je tak možno učinit, u kterého
správce daně se odvolání podává, spolu s upozorněním na případné vyloučení odkladného
účinku. Neúplné, nesprávné nebo chybějící poučení je spojeno s důsledky pro bono daného
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opravných prostředků dle daňového řádu (§ 117 a násl. daňového řádu). Vedle opravných
prostředků daňový řád připouští rovněž jiné prostředky ochrany, kterými je třeba rozumět:
námitku (§ 159 daňového řádu), stížnost (§ 261 daňového řádu), podnět na nečinnost (§ 38
daňového řádu).
9.5

Kontrolní mechanismy

Z hlediska systému kontrolních mechanismů je nutno uvést, že oblast daňového práva se
pohybuje v procesním režimu daňového řádu, jenž obsahuje úpravu kontroly a přezkumu
přijatých rozhodnutí, a to primárně formou opravných prostředků. Proti rozhodnutím je
možno podat odvolání anebo v určitých případech užít mimořádných opravných prostředků či
jiných prostředků ochrany (viz předchozí bod). Vedle toho lze využít rovněž dozorčí
prostředky, čímž je zaručena dostatečná kontrola správnosti a zákonnosti všech rozhodnutí
vydávaných v režimu daňového řádu.
Soustavy orgánů vykonávajících správu daní současně disponují interním systémem kontroly
v rámci hierarchie nadřízenosti a podřízenosti včetně navazujícího systému personální
odpovědnosti. V případě vydání nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního postupu je
s odpovědností konkrétní úřední osoby spojena eventuální povinnost regresní náhrady škody,
za níž v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu odpovídá stát.
Z hlediska transparence a otevřenosti dat lze konstatovat, že navrhovaná úprava nemá vliv na
dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
Při správě daní se uplatňuje zásada neveřejnosti. Informace o poměrech daňových subjektů
jsou tak chráněny povinností mlčenlivosti pod hrozbou pokuty do výše 500 000 Kč a
nemohou být zpřístupněny veřejnosti. Tím ovšem nemůže být dotčeno právo samotného
daňového subjektu na informace o něm soustřeďované. Toto právo je realizováno
prostřednictvím nahlížení do spisu a osobních daňových účtů. Získání informací je daňovým
subjektům umožněno také prostřednictvím daňové informační schránky dle § 69 daňového
řádu.
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10. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. Základní identifikační údaje
Název návrhu zákona: Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
Zpracovatel / zástupce předkladatele:
Ministerstvo financí

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě
dělené účinnosti rozveďte
1.ledna 2015

Implementace práva EU: Ne ; (pokud zvolíte Ano):
- uveďte termín stanovený pro implementaci:

.

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne
2. Cíl návrhu zákona
Prevence rizikového chování subjektů, které může vést ke vzniku daňových nedoplatků,
popřípadě daňových úniků na daňovém území České republiky.
3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano
Cílem změn, které jsou navrhovány do zákona o spotřebních daních, je eliminace daňových
nedoplatků, popř. daňových úniků, která by měla vést k nárůstu inkasa veřejných rozpočtů.
V prvním okruhu možných úprav bylo zvažováno, zda dojde ke zpřísnění stanovení zajištění daně,
nebo ke zpřísnění podmínek pro vydání a následné držení příslušných povolení podle zákona o
spotřebních daních. Jako vhodnější bylo zvoleno řešení, které zpřísňuje podmínky spojené
s vydáním a držením povolení.
Druhý okruh zvažovaných úprav se týká zavedení registru osob nakládajících se zvláštními
minerálními oleji tak, aby tyto minerální oleje mohly být sledovány a předcházelo se jejich
zneužití, tedy ilegálnímu přimíchávání do pohonných hmot mimo prostory daňových skladů.
Konkrétní vyčíslení dopadů na státní rozpočet je velmi obtížné, neboť se jedná o preventivní
opatření a nelze exaktně predikovat potenciální množství a objem daňových nedoplatků, které
nevzniknou v důsledku nově přijaté právní úpravy.
Dodatečné náklady opatření nelze také exaktně odhadnout, protože podrobné informace týkající
se jednotlivých kritérií (trestní bezúhonnost, daňová bezdlužnost, daňová spolehlivost,
ekonomická stabilita) a jejich vývoj v čase nejsou u všech stávajících i potenciálních subjektů
souhrnně k dispozici. S tím je spojeno také to, že je nemožné určit, kolik subjektů bude
v budoucnosti chtít vstoupit do oblasti nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřební
dani.
V případě zavedení registru osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji nelze přínos
přesně kvantifikovat, neboť i vyčíslení stávající výše daňových podvodů v této oblasti může být
značně nepřesné. Je tomu tak proto, že oficiální statistiky spotřeby těchto olejů se významně
odlišují od skutečně spotřebovaného množství. Stávající kontrola neodhalí všechny případy
podvodného jednání a tak může být odhadnutá výše daňových úniků zkreslená. Ze stejného
důvodu nelze přesně kvantifikovat případný nárůst poptávky po zboží a službách poctivých
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opatření na národní úrovni, avšak samotný problém má významně přeshraniční charakter.
3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano
Návrh může vést k navýšení finančních nákladů některých subjektů, nákladů z důvodu navýšení
administrativní zátěže, a dále ke vzniku nových povinností uložených správcem daně.
V případě posouzení vhodnosti výše stanovených stropů zajištění daně u daňových skladů, kdy
byla vybrána varianta navýšení maximální výše zajištění daně poskytovaného složením finančních
prostředků na depozitní účet zřízený pro tyto účely správcem daně a také formou bankovní záruky
u daňových skladů minerálních olejů dojde k navýšení nákladů některých poskytovatelů zajištění
daně. Dopady lze však jen těžko agregovaně kvantifikovat, neboť zajištění daně se odvíjí od
množství vybraných výrobků, se kterými dotčený subjekt nakládá. Úprava se dotkne zejména těch
provozovatelů daňových skladů, kteří obchodují v takových objemech minerálních olejů, které
vedou k výpočtu zajištění daně ve výši výrazně přesahující 100 mil. Kč, pro něž byla dosud
ekonomičtější varianta poskytnutí hotovosti ve výši 100 mil. Kč.
Množství subjektů, kterých se úprava dotkne, nelze právě s ohledem na proměnlivé množství
minerálních olejů, se kterými subjekt nakládá, přesně kvantifikovat, nicméně mělo by se jednat o
méně než pět subjektů.
Pokud se jedná o zajištění daně u zkapalněných ropných plynů v režimu podmíněného osvobození
od daně (daňové sklady a oprávnění příjemci), kdy zajištění daně má odpovídat výši daně, která
by musela být přiznána a zaplacena, jako kdyby tato plyny byly použity pro pohon motorů, tedy
nejvyšší sazbě daně, se jedná také o možné navýšení dopadů na dotčené subjekty. Opět však lze
konstatovat, že zajištění daně se odvíjí od množství minerálních olejů, se kterými subjekt nakládá,
nelze tedy agregovaně kvantifikovat počet subjektů a navýšení nákladů.
Kvantifikace dopadů na podnikatelské subjekty a odhad počtu subjektů, kterých se navrhované
opatření týkající se zpřísnění podmínek pro vydání a držení povolení dotkne, je velmi obtížná.
Nelze například určit, kolik držitelů povolení bude v budoucnu odsouzeno za zákonem stanovené
trestné činy, kolik subjektů nebude dlužit daň či bude trestáno správními pokutami a nebude
odpovídat kritériu finanční stability. Nelze také odhadnout, kolika subjektům správce daně bude
nucen odejmout povolení, nebo zda a v kolika případech bude možno zvolit pouze zpřísňující
opatření při zachování povolení. Obecně však lze konstatovat, že poctivým a v průměrné míře
prosperujícím subjektům by náklady vzrůst neměly.
Dodatečné náklady na subjekty, které se budou nuceny zapsat do registru osob nakládajících se
zvláštními minerálními oleji, lze rozdělit na fixní a variabilní. Mezi fixní náklady patří například
náklady spojené se zápisem do registru, případnou změnou počítačových systémů a náklady
vyvolané dodatečnými opatřeními uloženými správcem daně z důvodu, aby nebyly zvláštní
minerální oleje zneužity. Tyto náklady mohou být rozmanité, lze odhadnout jednorázové náklady
cca 30 - 70 000 Kč na jeden subjekt. Mezi variabilní náklady patří finanční prostředky spojené
s hlášením doprav a vedením evidencí. Pouze ilustrativně lze odhadnout, že se náklady mohou
pohybovat v intervalu od nuly (realizace stávajícími zaměstnanci) až po jeden osoboměsíc (velké
podniky). U konečných spotřebitelů, kteří spotřebují pouze několik sudů minerálních olejů ročně,
budou dodatečné náklady zanedbatelné.
3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne
Pokud ano, specifikujte.
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Pokud ano, specifikujte.
3.5 Dopady na životní prostředí: Ne
Pokud ano, specifikujte..
10.1 Důvod předložení, cíle, návrh variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů
a návrh řešení
10.1.1 Název
Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
10.1.2 Úvod
Materiál je zaměřen na dva hlavní okruhy problémů v oblasti spotřebních daní, které je
zejména z pohledu správce daně nutné v současnosti řešit. Oba okruhy se týkají prevence
rizikového chování subjektů, které může vést ke vzniku daňových nedoplatků, popřípadě
daňových úniků na daňovém území České republiky.
První okruh zahrnuje problematiku subjektů nakládajících s vybranými výrobky podléhajícími
spotřební dani, které řádně neplní své povinnosti vyplývající z právních předpisů upravujících
oblast daní. Výsledkem takového jednání mohou být výrazné daňové nedoplatky, popřípadě
úniky na spotřební dani. V této souvislosti materiál hledá řešení porovnáním dvou možností
omezení zmíněných rizik, a to buď formou zpřísnění stanovení zajištění daně nebo formou
zpřísnění podmínek pro vydávání a držení povolení podle zákona o spotřebních daních.
Zpřísnění při stanovení zajištění daně je zvažováno především s ohledem na praktické
problémy spojené s výší a výpočtem poskytovaného zajištění spotřební daně, jehož cílem je
v souladu s příslušnou směrnicí EU krýt rizika spjatá s nakládáním s vybranými výrobky
v režimu podmíněného osvobození od daně. Zajištění daně však s ohledem na zmíněný režim
neznamená stoprocentní krytí budoucí úhrady daně. Tuto problematiku lze dále rozdělit na
způsob výpočtu a následného sledování výše zajištění daně pro všechny komodity podléhající
spotřební dani, specifickou úpravu zajištění daně z minerálních olejů a posouzení vhodnosti
další existence, popřípadě výše stávajících stropů při zajištění daně složením nebo převodem
finančních prostředků na depozitní účet zřízený správcem daně provozovateli daňových
skladů.
V této souvislosti je nutné říci, že současná úprava zajištění daně je nastavena s ohledem na
to, že je upravena příslušnou směrnicí 2008/118/ES, která definuje režim podmíněného
osvobození od daně. Jedná se o „odložení“ povinnosti daň přiznat a zaplatit až do okamžiku
uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu. Rizika tohoto odložení mají být
kryta zajištěním daně podle podmínek každého členského státu, nicméně stoprocentní
zajištění daně vybraných výrobků již od okamžiku jejich výroby zcela jistě není v členských
státech běžně aplikováno.
Dalším zvažovaným řešením v rámci prvního okruhu je zpřísnění podmínek pro vydávání a
držení povolení podle zákona o spotřebních daních. Potenciál vzniku daňových nedoplatků,
případně daňových úniků, může být spojen s výskytem rizikových subjektů, kterým je
umožněno nakládat s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani a které neskýtají
dostatečné záruky, že budou činnost provádět v souladu s platnými právními předpisy. Osoby,
které nakládají s vybranými výrobky, tak mohou činit pouze na základě povolení, která jsou
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podmíněného osvobození od daně, ale také vybraných výrobků pohybujících se ve volném
daňovém oběhu (zejména osvobozených od daně). S ohledem na odlišnosti krytí rizik u
jednotlivých typů povolení je níže uvedená analýza zaměřena na vybrané výrobky, které se
nacházejí buď v režimu podmíněného osvobození od daně nebo ve volném daňovém oběhu
bez vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit (režim osvobození). Analýza se tedy týká
zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně podle §
13 zákona o spotřebních daních, povolení k provozování daňového skladu podle § 20 zákona
o spotřebních daních a povolení oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných
výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle § 22 zákona o spotřebních daních.
Problémem je posouzení, zda osoby, kterým jsou tato povolení vydávána, jsou dostatečně
trestněprávně bezúhonné, zda nemají daňové nedoplatky, jsou daňově spolehlivé a
ekonomicky stabilní, a to nejenom v době před vydáním povolení, ale také v průběhu jeho
trvání. Dalším možným problémem je, že za stávajícího znění nemá správce daně možnost na
základě analýzy zasáhnout do již vydaných povolení v případech, kdy subjekt vykazuje další
rizikové rysy. Vzhledem k vývoji v oblasti spotřebních daní a s ohledem na požadavky
správce daně vyplývající z praxe je zároveň nutné podrobit analýze opatření obsažená
v současném znění zákona a jejich dopad na již vydaná i nově vystavovaná povolení.
Výsledky analýzy lze následně použít i na ostatní povolení uvedená v zákonu o spotřebních
daních.
Druhý okruh problémů se týká řešení daňových podvodů, které souvisí s ilegálním
přimícháváním nezdaněných zvláštních minerálních olejů do tradičních pohonných hmot,
zejména motorové nafty.

10.1.3 Výpočet a následné sledování výše zajištění daně
10.1.3.1 Definice problému
10.1.3.1.1 Výpočet a následné sledování výše zajištění daně pro všechny komodity
podléhající spotřební dani (§ 21 zákona o spotřebních daních)
Správce daně spatřuje problém zejména v nedostatečné výši zajištění daně a jeho postupném
navyšování. Je podle něj vhodné lépe určit základ pro výpočet zajištění daně, zjednodušit
výpočet zajištění daně pro nově založený daňový sklad, jednoznačně stanovit způsob
průběžného sledování výše zajištění daně a výpočet případného zvýšení nebo snížení zajištění
daně a jednoznačně stanovit, že do základu pro výpočet výše zajištění daně se zahrnují i
vybrané výrobky, které byly provozovatelem daňového skladu přijaty v místě přímého
dodání. Doprava se v tomto případě uskutečňuje v režimu podmíněného osvobození od daně.
10.1.3.1.2 Specifická úprava zajištění daně z minerálních olejů
V oblasti spotřební daně z minerálních olejů lze riziko spatřovat v razantním navýšení
předpokládaných dodávek/doprav minerálních olejů oprávněnými příjemci pro opakované
přijímání vybraných výrobků. V takovém případě stávající konstrukce výpočtu a
kontinuálního sledování výše zajištění spotřební daně způsobí, že poskytnuté zajištění daně
v aktuálním okamžiku plně neodpovídá výši povinnosti přiznat a zaplatit daň, která
oprávněnému příjemci vznikla v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného
daňového oběhu. Spotřební daň je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období (u lihu
do 55. dne), ve kterém vznikla povinnost přiznat daň a zaplatit.
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využít možnosti, které správci daně poskytuje institut zajišťovacího příkazu upravený v § 167
daňového řádu, resp. § 20a a 20b zákona o spotřebních daních.
10.1.3.1.3 Posouzení vhodnosti výše stanovených stropů zajištění daně u daňových
skladů
Stávající úprava umožňuje podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona o spotřebních daních zajištění
daně složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet zřízený pro tyto účely
správcem daně. Z takto vložených prostředků nevzniká složiteli nárok na úrok ze složené
částky. Z důvodu vázanosti prostředků a ušlého úroku jsou zákonem o spotřebních daních u
všech komodit podléhajících spotřební dani, s výjimkou vína a meziproduktů, stanoveny
maximální částky zajištění daně, které je nutné složit na výše uvedený účet tak, aby bylo
pokryto riziko případného zneužití. Možnost uplatnění finančního stropu je zavedena pouze
pro provozovatele daňových skladů, a to zejména s ohledem na jejich majetkové poměry.
V mnohých případech, kdy je zajištění daně poskytnuto provozovatelem daňového skladu
složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet zřízený pro tyto účely
správcem daně, není dostatečně pokryto riziko, které je spojeno se vznikem možných
nedoplatků na spotřební dani. Jinými slovy strop zajištění daně neodpovídá množství
vybraných výrobků, které byly uvedeny do volného daňového oběhu, nebo které jsou
skladovány v režimu podmíněného osvobození od daně, tj. fyzicky existují a jsou daňově
zneužitelné.
10.1.3.1.4 Zajištění daně u zkapalněných ropných plynů v režimu podmíněného
osvobození od daně
Zajištění daně u doprav zkapalněných ropných plynů v režimu podmíněného osvobození od
daně i ve volném daňovém oběhu je poskytováno ve výši daně, která by musela být přiznána a
zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů (nejvyšší sazba daně). Při
výpočtu zajištění daně pro oprávněného příjemce pro opakované přijímání zkapalněných
ropných plynů a daňové sklady (§ 21) není tato povinnost výslovně uvedena.
10.1.3.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
10.1.3.2.1 Výpočet a následné sledování výše zajištění daně pro všechny komodity
podléhající spotřební dani (§ 21 zákona o spotřebních daních)
Institut zajištění spotřební daně je primárně upraven v § 21 zákona o spotřebních daních.
Výpočet výše zajištění daně je upraven v § 21 odst. 7 zákona o spotřebních daních.
Zajištění daně pro daňový sklad musí odpovídat součtu:
a) výše daně, která připadá na vybrané výrobky, u nichž provozovatel daňového skladu
předpokládá, že bude zahájena jejich doprava ve zdaňovacím období, ve kterém se
zajištění daně poskytuje; minimální výše zajištění daně však musí odpovídat jedné
dvanáctině výše daně, která připadala na vybrané výrobky, u nichž provozovatel
daňového skladu zahájil dopravu v běžném roce bezprostředně předcházejícím
zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje,
b) jedné dvanáctině výše daňové povinnosti, která provozovateli daňového skladu
vznikla při výrobě vybraných výrobků v běžném roce bezprostředně předcházejícím
zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje; to se týká pouze těch
vybraných výrobků, které jsou v tomto zdaňovacím období umístěny v daňovém
skladu v režimu podmíněného osvobození od daně a u nichž daň již není zajištěna
podle písmene a),
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daňového skladu v běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období,
ve kterém se zajištění daně poskytuje; to se týká pouze těch vybraných výrobků, které
jsou v tomto zdaňovacím období umístěny v daňovém skladu v režimu podmíněného
osvobození od daně a u nichž již není daň zajištěna podle písmene a) nebo b).
Provozovatel daňového skladu je podle § 21 odst. 9 zákona o spotřebních daních povinen
průběžně sledovat výši zajištění daně a předávat správci daně podle jeho požadavků evidenční
údaje vztahující se k daňové povinnosti, která vznikla při výrobě vybraných výrobků.
Provozovatel daňového skladu je dále podle § 21 odst. 10 zákona o spotřebních daních
povinen sledovat výši zajištění daně. Pokud součet skutečné výše daňové povinnosti a výše
daně podle odstavce 7 (viz výše) za tři po sobě jdoucí zdaňovací období je vyšší než součet tří
dvanáctin výše daňové povinnosti, která vznikla při výrobě vybraných výrobků v běžném roce
a tří dvanáctin výše daně, která připadá na vybrané výrobky přijaté provozovatelem daňového
skladu v běžném roce, je provozovatel daňového skladu povinen zvýšit zajištění daně ve lhůtě
10 dní ode dne zjištění rozdílu. To neplatí v případech, kdy je správcem daně povoleno
snížení výše zajištění daně (§ 21 odst. 12 zákona o spotřebních daních) nebo je od zajištění
daně upuštěno.
Daňové sklady jsou rozlišeny na výrobní a distribuční (§ 19 odst. 2 zákona o spotřebních
daních). Provozovat daňový sklad lze podle § 20 zákona o spotřebních daních pouze na
základě povolení k provozování daňového skladu. Zákon neřeší vlastnické vztahy
provozovatele daňového skladu k samotnému daňovému skladu. V praxi je běžné, že daňový
sklad je provozován jak majiteli zařízení, tak na základě nájmu.
Výše uvedené výpočty a způsoby sledování výše zajištění spotřební daně se podle § 22 odst. 9
zákona o spotřebních daních vztahují i na oprávněné příjemce pro opakované přijímání
vybraných výrobků. Oprávněným příjemcem pro opakované přijímání vybraných výrobků
se podle § 3 písm. i) zákona o spotřebních daních rozumí osoba, která není provozovatelem
daňového skladu v místě, kde v rámci podnikatelské činnosti na základě povolení opakovaně
přijímá vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně dopravované z jiného
členského státu. Oprávněný příjemce nesmí vybrané výrobky v režimu podmíněného
osvobození od daně skladovat ani odesílat.
Z výše uvedeného vyplývá, že na oprávněné příjemce pro opakované přijímání vybraných
výrobků se ve věci výpočtu zajištění daně vztahuje pouze § 21 odst. 7 písm. c) zákona o
spotřebních daních.
Vedle zajištění daně podle zákona o spotřebních daních je také možné využít institut uvedený
v § 167 daňového řádu, tedy zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň.
Ustanovení § 167 daňového řádu v odstavci 1 stanoví, pokud existuje odůvodněná obava, že
daň, u které dosud neuplynul den splatnosti, nebo daň, která nebyla dosud stanovena, bude
v době její vymahatelnosti nedobytná, nebo že v této době bude vybrání daně spojeno se
značnými obtížemi, může správce daně vydat zajišťovací příkaz.
Subsidiárně k tomuto ustanovení zákon o spotřebních daních v § 20b stanoví, že hrozí-li
nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný okamžikem jeho vydání.
Správce daně současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní pokus vyrozumět vhodným
způsobem daňový subjekt o vydání zajišťovacího příkazu a sepíše o tom úřední záznam.
10.1.3.2.2 Specifická úprava zajištění daně z minerálních olejů
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ostatních vybraných výrobků stanoven v § 21 zákona o spotřebních daních. Specifické úpravy
zajištění daně jsou v případě minerálních olejů uvedeny v § 58 zákona o spotřebních daních.
Z aplikační praxe vyplynulo, že v případě minerálních olejů je jednou z možností zaměřit se
na samotný výpočet a sledování výše zajištění spotřební daně u oprávněných příjemců pro
opakované přijímání minerálních olejů a že je možné uvažovat o provedení této úpravy též u
daňových skladů, aby nedošlo k přesunu možného rizikového chování k těmto subjektům.
Kontinuální sledování výše zajištění daně za období jednoho roku se do případného
aktuálního navýšení zajištění daně promítne ve výši jedné dvanáctiny posledního zdaňovacího
období (viz § 21 zákona o spotřebních daních).
Odlišně od ostatních komodit podléhajících spotřební dani je možné v případě zajištění daně z
minerálních olejů uvažovat o použití specifické (přísnější) úpravy s ohledem na fakt, že
minerální oleje (zejména pohonné hmoty) je možné v relativně krátkém časovém okamžiku a
ve velkých objemech umístit na trh.
Při razantním navýšení objemu přijatých minerálních olejů mají oprávnění příjemci pro
opakované přijímání minerálních olejů (obdobně provozovatelé daňových skladů) poskytnuto
zajištění daně na relativně nízké úrovni.
10.1.3.2.3 Posouzení vhodnosti výše stanovených stropů zajištění daně u daňových
skladů
Zajištění spotřební daně může být podle § 21 odst. 1 poskytnuto:
a) složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně
zřízený správcem daně, přičemž složiteli nevzniká nárok na úrok ze složené částky,
b) bankovní zárukou, pokud o jejím přijetí rozhodne správce daně, nebo
c) ručením, pokud osobu ručitele povolí správce daně.
Speciálně pouze u daňových skladů lze aplikovat tzv. stropy při zajištění spotřební daně
složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet zřízený pro tyto účely
správcem daně. Na ostatní typy poskytnutého zajištění daně se stropy nevztahují.
U minerálních olejů tento strop činí 100 mil. Kč (§ 58 zákona o spotřebních daních), u lihu 40
mil. Kč na jeden daňový sklad, v případě, že provozovatel provozuje více daňových skladů je
strop stanoven na 120 mil. Kč (§ 77 zákona o spotřebních daních), u piva 80 mil. Kč (§ 90
zákona o spotřebních daních) a u tabákových výrobků 50 mil. Kč na jeden daňový sklad,
v případě, že provozovatel provozuje více daňových skladů je strop stanoven na 100 mil. Kč.
U vína a meziproduktů tento strop stanoven není.
Na oprávněné příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků se tyto stropy nevztahují.
Výše zajištění daně při aplikaci stropu zejména u minerálních olejů často neodpovídá aktuálně
„zneužitelnému“ množství vybraných výrobků.
10.1.3.2.4 Zajištění daně u zkapalněných ropných plynů v režimu podmíněného
osvobození od daně
Zákon o spotřebních daních stanoví pro zkapalněné ropné plyny tři různé sazby daně
v závislosti na jejich konečném použití. Pro pohon motorů je stanovena sazba 3 933 Kč/1000
kg, pro výrobu tepla 0 Kč/1000 kg a pro stacionární motory a podobná použití 1 290 Kč/1000
kg (§ 48 odst. 1 zákona o spotřebních daních).
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daňového oběhu a nakládat s nimi ve velkých objemech lze pouze na základě povolení (§ 60a
zákona o spotřebních daních). Dopravy zkapalněných ropných plynů ve volném daňovém
oběhu i v režimu podmíněného osvobození od daně jsou zajišťovány ve výši, která odpovídá
nejvyšší sazbě daně (§ 58 odst. 3, § 60 odst. 10 zákona o spotřebních daních).
Také osoba, která odebírá zkapalněné ropné plyny pro účely podnikání ve volném daňovém
oběhu z jiného členského státu, poskytuje zajištění daně ve výši daně, která by musela být
přiznána a zaplacena, jako kdyby byly tyto plyny určeny pro pohon motorů (§ 29 odst. 2
zákona o spotřebních daních).
Zákon o spotřebních daních zároveň výslovně neuvádí, že by zajištění daně u oprávněných
příjemců pro opakované přijímání zkapalněných ropných plynů a u daňových skladů
zkapalněných ropných plynů mělo odpovídat výši daně, která by musela být přiznána a
zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly použity pro pohon motorů.
10.1.3.3 Identifikace dotčených subjektů
10.1.3.3.1 Výpočet a následné sledování výše zajištění daně pro všechny komodity
podléhající spotřební dani (§ 21 zákona o spotřebních daních)
V případě změny výpočtu, resp. způsobu sledování výše zajištění spotřební daně, jsou přímo
dotčenými subjekty provozovatelé daňových skladů a oprávnění příjemci pro opakované
přijímání vybraných výrobků a správce daně. Nepřímo dotčenými subjekty mohou být
vlastníci vybraných výrobků a propachtovatelé prostor daňových skladů a v konečném
důsledku i koneční spotřebitelé, neboť změna nákladů, která postihne provozovatele
daňových skladů, popřípadě oprávněné příjemce, může být eventuálně promítnuta do dalších
článků dodavatelsko-odběratelského řetězce.
Ve všech navržených alternativních variantách je okruh dotčených subjektů totožný.
Konzultace s dotčenými subjekty bude probíhat prostřednictvím oslovení příslušných svazů,
sdružení a asociací (např. ČAPPO, UVDL, ČSZV, ČSPS).
Počet daňových skladů a oprávněných příjemců pro opakované přijímání vybraných výrobků
podléhajících spotřební dani je pro jednotlivé komodity uveden v tabulce č. 2.
Tabulka č. 2: Počet vydaných povolení provozovatelů daňových skladů a oprávněných příjemců pro opakované
přijímání vybraných výrobků (stav k polovině roku 2013)
Daňové sklady
Minerální oleje

OP pro opakované přijímání
88

122

Líh

340

137

Pivo

277

46

Víno a meziprodukty

198

558

30

24

Tabák a TV

10.1.3.3.2 Specifická úprava zajištění daně z minerálních olejů
V případě specifické úpravy zajištění spotřební daně z minerálních olejů mohou být přímo
dotčenými subjekty provozovatelé daňových skladů a oprávnění příjemci pro opakované
přijímání minerálních olejů a správce daně. Nepřímo dotčenými subjekty mohou být
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nákladů, která postihne provozovatele daňových skladů, popřípadě oprávněné příjemce, může
být eventuálně promítnuta do dalších článků dodavatelsko-odběratelského řetězce.
V navržených alternativních variantách je okruh dotčených subjektů totožný; je však možné
nově navrhovaný systém zavést pouze u oprávněných příjemců pro opakované přijímání
minerálních olejů. Konzultace s dotčenými subjekty bude probíhat prostřednictvím oslovení
příslušných svazů, sdružení a asociací (např. ČAPPO, ČALPG, SČS, SCHP).
Počet daňových skladů a oprávněných příjemců pro opakované přijímání vybraných výrobků
podléhajících spotřební dani je pro jednotlivé komodity uveden v tabulce č. 2.
10.1.3.3.3 Posouzení vhodnosti výše stanovených stropů zajištění daně u daňových
skladů
U případného zrušení, případně jiné úpravy stávajících stropů při zajištění daně poskytnutého
složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet zřízený pro tyto účely
správcem daně, jsou přímo dotčenými subjekty pouze provozovatelé daňových skladů
(počet vydaných povolení je uveden v tabulce č. 2) a správce daně. Nepřímo dotčenými
subjekty mohou být vlastníci vybraných výrobků a propachtovatelé prostor daňových
skladů. V případě přenesení navýšených nákladů by mohli být dále nepřímo dotčeni i
koneční spotřebitelé vybraných výrobků.
Ve všech navržených alternativních variantách je okruh dotčených subjektů totožný.
Konzultace s dotčenými subjekty bude probíhat prostřednictvím oslovení příslušných svazů,
sdružení a asociací (např. ČAPPO, UVDL, ČSZV, ČSPS).
10.1.3.3.4 Zajištění daně u zkapalněných ropných plynů v režimu podmíněného
osvobození od daně
Přímo dotčenými subjekty jsou v tomto případě pouze provozovatelé daňových skladů,
oprávnění příjemci pro opakované přijímání zkapalněných ropných plynů (počet
vydaných povolení je uveden v tabulce č. 2) a správce daně. Nepřímo dotčenými subjekty
mohou být vlastníci zkapalněných ropných plynů a propachtovatelé prostor daňových
skladů, kde jsou zkapalněné ropné plyny skladovány. V případě přenesení potenciálně
navýšených nákladů by mohli být dále nepřímo dotčeni i koneční spotřebitelé vybraných
výrobků.
10.1.3.4 Popis cílového stavu
10.1.3.4.1 Výpočet a následné sledování výše zajištění daně pro všechny komodity
podléhající spotřební dani (§ 21 zákona o spotřebních daních)
Cílový stav by měl vést ke stanovení odpovídající výše zajištění daně u vybraných
výrobků podléhajících spotřební dani, která bude odrážet aktuální stav vybraných výrobků,
se kterými subjekt nakládá. Cílem je rovněž pružnější úprava výše zajištění daně v případě
razantního nárůstu objemu vybraných výrobků. S tím souvisí případná změna určení
základu pro výpočet zajištění daně, zjednodušení výpočtu zajištění daně pro nově založený
daňový sklad, jednoznačné stanovení způsobu průběžného sledování výše zajištění daně a
výpočet případného zvýšení nebo snížení zajištění daně.
Dále má být z důvodu jednotné aplikační praxe explicitně stanoveno, že do základu pro
výpočet výše zajištění daně se zahrnují i vybrané výrobky, které byly provozovatelem
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podmíněného osvobození od daně.
Úspěšnost dosažení tohoto cíle nelze přímo kvantifikovat, nicméně bylo by možné alespoň
učinit ex post analýzu dotazů vznesených na správce daně (popřípadě daňové poradce) a
cílených na vysvětlení postupů při stanovení zajištění daně a způsobu sledování výše zajištění
daně. Tento cíl lze nazvat jako konkrétní.
10.1.3.4.2 Specifická úprava zajištění daně z minerálních olejů
Cílový stav by měl vést k efektivní eliminaci potenciálních daňových nedoplatků, případně
daňových úniků, a to za cenu co nejnižších dodatečných nákladů pro „poctivé“ subjekty na
trhu. Tyto cíle jsou spíše obecné.
Optimem je nalézt takové řešení, které co nejvíce povede k dosažení všech jmenovaných cílů
zároveň. Je zřejmé, že cíle nemusí být konzistentní, neboť jakákoliv další plošná regulace trhu
povede k navýšení dodatečných nákladů „poctivých“ subjektů.
Na druhou stranu maximální eliminace potenciálních daňových nedoplatků, případně
daňových úniků může přispět k vyčištění trhů od nekalé konkurence, proti které poctivé
subjekty na trhu mnohdy vedou nerovnou cenovou válku. V případě úspěšné eliminace
potenciálních daňových nedoplatků, případně daňových úniků, může vzrůst poptávka po
službách a výrobcích dnes „poctivých subjektů“ a příznivě se projevit na jejich ekonomické
situaci.
Kvantifikovat úspěšnost řešení tohoto cíle lze například porovnáním výše daňových
nedoplatků, popřípadě četnosti daňových úniků před a po implementaci případného řešení.
V porovnání k tomu lze přibližně kvantifikovat nárůst nákladů přímo dotčených subjektů.
10.1.3.4.3 Posouzení vhodnosti výše stanovených stropů zajištění daně u daňových
skladů
Cílový stav by měl vést k efektivní eliminaci potenciálních daňových nedoplatků, případně
daňových úniků, ke kterým by mohlo docházet na základě nižšího zajištění vybraných
výrobků, než je výše zajištění daně odpovídající aktuálnímu stavu vybraných výrobků, se
kterými subjekt nakládá. To však za cenu co nejnižších dodatečných nákladů pro „poctivé“
subjekty na trhu. Tento cíl lze nazvat jako obecný.
Optimem je nalézt takové řešení, které co nejvíce povede k dosažení jmenovaných cílů
zároveň. Je ovšem zřejmé, že tyto cíle nemusí být konzistentní, neboť jakákoliv další plošná
regulace trhu povede k navýšení dodatečných nákladů „poctivých“ subjektů.
Kvantifikovat úspěšnost řešení tohoto cíle lze například porovnáním výše daňových
nedoplatků, popřípadě četnosti daňových úniků před a po implementaci případného řešení.
V porovnání k tomu lze přibližně kvantifikovat nárůst nákladů přímo dotčených subjektů.
10.1.3.4.4 Zajištění daně u zkapalněných ropných plynů v režimu podmíněného
osvobození od daně
Cílový stav by měl vést k sjednocení postupu zajištění daně u zkapalněných ropných plynů
tak, aby zajištění daně u zkapalněných ropných plynů vždy odpovídalo nejvyšší sazbě daně.
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10.1.3.5.1 Výpočet a následné sledování výše zajištění daně pro všechny komodity
podléhající spotřební dani (§ 21 zákona o spotřebních daních)
V případě nečinnosti se mohou vyskytovat situace, kdy v případě razantního nárůstu množství
vybraných výrobků, se kterými subjekt nakládá, nebude daň zajištěna tak, aby byla plně kryta
případná rizika budoucích nedoplatků.
V případě, že nebude zákonem o spotřebních daních explicitně stanoveno, že do základu pro
výpočet výše zajištění daně se zahrnují i vybrané výrobky, které byly provozovatelem
daňového skladu přijaty v místě přímého dodání, může v aplikační praxi docházet
k rozdílným výkladům.
10.1.3.5.2 Specifická úprava zajištění daně z minerálních olejů
V případě nečinnosti se mohou vyskytovat situace, kdy v případě razantního nárůstu objemu
minerálních olejů, se kterými subjekt nakládá, nebude daň zajištěna tak, aby byla plně kryta
případná rizika budoucích nedoplatků.
10.1.3.5.3 Posouzení vhodnosti výše stanovených stropů zajištění daně u daňových
skladů
V případě, že nebudou přehodnoceny výše stropů, může u některých zvláště rizikových
komodit dojít k nárůstu podvodného jednání spočívajícího ve zneužití pevně stanoveného
maximálního zajištění daně v porovnání s množstvím zneužitelných vybraných výrobků.
Dalším potenciálním rizikem je, že aktuálně nastavené výše stropů již nadále nemusí
odpovídat reálné situaci, neboť byly nastaveny v průběhu posledních deseti let při jiné cenové
hladině a objemech vybraných výrobků na trhu.
10.1.3.5.4 Zajištění daně u zkapalněných ropných plynů v režimu podmíněného
osvobození od daně
V případě nečinnosti nebude zákon o spotřebních daních explicitně uvádět, že zajištění daně u
oprávněných příjemců pro opakované přijímání zkapalněných ropných plynů a u daňových
skladů zkapalněných ropných plynů odpovídá výši daně, která by musela být přiznána a
zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly použity pro pohon motorů. To by mohlo v krajním
případě vést k několika možným výkladům v aplikační praxi.
10.1.3.6 Návrh variant řešení
10.1.3.6.1 Výpočet a následné sledování výše zajištění daně pro všechny komodity
podléhající spotřební dani (§ 21 zákona o spotřebních daních)
10.1.3.6.1.1 Varianta 0
Nulová varianta je ponechání stávajícího stavu.
10.1.3.6.1.2 Alternativní varianta č. 1
Tato alternativní varianta spočívá v těchto základních navrhovaných změnách:
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Zjednodušení stávajícího výpočtu výše zajištění daně (§ 21 odstavec 7 zákona o
spotřebních daních) u vybraných výrobků tak, aby se zajištění daně v aktuálním
zdaňovacím období vypočetlo jako součet:
i. výše předpokládané daně připadající na vybrané výrobky, u nichž bude
zahájena doprava v režimu podmíněného osvobození od daně ve
zdaňovacím období; minimální výše zajištění daně však bude muset
odpovídat jedné dvanáctině výše daně, která připadala na vybrané
výrobky, u nichž provozovatel daňového skladu zahájil dopravu v
běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve
kterém se zajištění daně poskytuje (v tomto bodě odpovídá současnému
stavu),
ii. výše předpokládané daňové povinnosti připadající na vybrané výrobky
vyrobené ve zdaňovacím období; minimální výše zajištění daně však
bude muset odpovídat jedné dvanáctině daňové povinnosti, která
připadala na vybrané výrobky v běžném roce bezprostředně
předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně
poskytuje; to se bude týkat jen těch vybraných výrobků, které budou v
tomto zdaňovacím období umístěny v daňovém skladu v režimu
podmíněného osvobození od daně a u nichž daň již nebude zajištěna
podle písmene i),
iii. výše předpokládané daně připadající na vybrané výrobky přijaté ve
zdaňovacím období; minimální výše zajištění daně bude muset
odpovídat jedné dvanáctině výše daně, která připadala na vybrané
výrobky přijaté provozovatelem daňového skladu v běžném roce
bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se
zajištění daně poskytuje; to se bude týkat vybraných výrobků, které
budou v tomto zdaňovacím období umístěny v daňovém skladu v
režimu podmíněného osvobození od daně a u nichž daň nebude
zajištěna podle písmene i) nebo ii) a také vybraných výrobků přijatých
v místě přímého dodání.

II.

Nově založený daňový sklad (§ 21 odstavec 8 zákona o spotřebních daních) bude
poskytovat zajištění daně ve výši 1/12 hodnoty vypočítané podle odstavce I
běžného roku bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém byl
daňový sklad založen. Takto se postupuje také v současnosti, nicméně ke změně
dojde v dalším zdaňovacím období, protože daňový subjekt bude postupovat podle
nově upraveného odstavce 10 (popsáno v bodu III).
Správce daně navrhuje zavést stejnou úpravu pro daňový subjekt, u kterého se
změní předpokládaný roční objem vybraných výrobků, s nimiž nakládá. Daňový
subjekt má v povolení k provozování daňového skladu nebo oprávněného příjemce
pro opakované přijímání vybraných výrobků uvedeno roční množství vybraných
výrobků, se kterými hodlá nakládat (§ 20). V případě překročení tohoto množství
je povinen oznámit správci daně tuto změnu a správce daně rozhodne o změně
původního povolení (§ 20 odst. 15, 16). V návaznosti na to by daňový subjekt
postupoval stejně jako nově založený daňový sklad.

III.

Navrhuje se nová úprava kontinuálního sledování výše zajištění daně (§ 21
odstavec 10 zákona o spotřebních daních). Úprava zavede porovnání zajištění daně
poskytnutého pro probíhající zdaňovací období se součtem aktuální výše skutečné
daňové povinnosti a skutečné výše daně připadající na vybrané výrobky
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daně doplněno do pěti pracovních dnů.
IV.

Upravuje se výpočet případného snížení zajištění daně (§ 21 odstavec 11). Tak
jako doposud se bude porovnávat zajištění daně za poslední tři ukončená
zdaňovací období, a to předepsaná zajištění, se skutečnou daňovou povinností a
výší daně připadající na vybrané výrobky za stejná poslední tři ukončená
zdaňovací období. Při rozdílu 15 % může daňový subjekt požádat o snížení
zajištění daně. Důvodem úpravy (snížení) procent je skutečnost, že výpočet
zvýšení zajištění daně podle § 21 odstavce 10 zákona o spotřebních daních byl
upraven tak, že se porovnává výše zajištění daně v jednom aktuálním měsíci,
zatímco při snížení zajištění daně se porovnává období v délce tří měsíců.

V této variantě je také možno řešit pouze úpravy popsané pod body II. a III., tedy situaci u
nově založeného daňového skladu a následné sledování výše zajištění daně s tím, že výpočet
zajištění daně podle stávajícího § 21 odstavce 7 zákona o spotřebních daních zůstane stejný
z důvodu zachování co nejvyšší míry právní jistoty dotčených subjektů.
10.1.3.6.1.3 Alternativní varianta č. 2
Tato alternativní varianta č. 2 spočívá v těchto základních navrhovaných změnách:
I.

Zjednodušení stávajícího výpočtu výše zajištění daně (§ 21 odstavec 7 zákona o
spotřebních daních) tak, aby se zajištění daně vypočetlo jako 80 % výše daně,
kterou by daňový subjekt byl povinen přiznat a zaplatit při potenciálním uvedení
vybraných výrobků do volného daňového oběhu v bezprostředně předcházejícím
zdaňovacím období, a to vybraných výrobků:
i. přijatých, a to jak v daňovém skladu, tak v místě přímého dodání,
ii. vyrobených,
iii. skladovaných, pokud byly přijaty či vyrobeny v dřívějších zdaňovacích
obdobích, a nebyly dále uvedeny do volného daňového oběhu či
dopravovány podle písmene iv.,
iv. u nichž byla zahájena doprava v režimu podmíněného osvobození od
daně z daňového skladu, pokud již nejsou zajištěny podle písmen i. až
iii.
Oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků se týká pouze
bod i (kromě míst přímého dodání).
Zajištění daně ve výši 80 % výše daně, kterou by daňový subjekt byl povinen
přiznat a zaplatit za bezprostředně předcházející období za všechny vybrané
výrobky, se kterými v tomto období nakládal, bude v rámci konzultací s dotčenými
subjekty dále hodnoceno. Tato hranice 80 % je dále k diskusi. Většina daňových
skladů je ve vlastnictví provozovatele takového skladu, v případě daňového úniku
existuje tedy možnost exekuce. Jiná situace je samozřejmě u obchodníka, tedy
oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, který
nevlastní budovy, výrobní zařízení apod.

II.

Pokud výše daně připadající na vybrané výrobky, se kterými subjekt v rámci
aktuálního zdaňovacího období nakládá přesáhne výši zajištění daně složené pro
probíhající zdaňovací období, bude provedeno dozajištění v plné výši dosud
„nezajištěného“ rozdílu.
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Tolerance, do které nebude nutné navyšovat zajištění daně při nedostatečném
zajištění daně, bude opět předmětem konzultací, Ministerstvo financí navrhuje
hranici 10 %.

IV.

Vzhledem k tomu, že dochází k porovnávání dvou za sebou jdoucích zdaňovacích
období, může být i zvažována varianta, že při 30 dnech na rozhodnutí v této věci a
10 dnech na vrácení přeplatku je toto ustanovení nepoužitelné. Potenciálně tak
bude pozměněn systém snížení zajištění daně v situaci, kdy daňový subjekt
nakládá s výrazně menším objemem vybraných výrobků (§ 21 odstavec 11 zákona
o spotřebních daních).

10.1.3.6.2 Specifická úprava zajištění daně z minerálních olejů
10.1.3.6.2.1 Varianta 0
Nulová varianta je ponechání stávajícího stavu.
10.1.3.6.2.2 Alternativní varianta č. 1
Alternativní varianta č. 1 spočívá v nastavení plného zajištění daně u všech minerálních olejů,
které byly přijaty oprávněným příjemcem pro opakované přijímání minerálních olejů v režimu
s podmíněným osvobozením od daně, a z nichž nebyla dosud stanovena a uhrazena daň.
V rámci konzultací lze dále diskutovat rozšíření této povinnosti i na
přijaté/vyrobené/skladované/dopravované minerální oleje provozovateli daňových skladů
včetně míst přímého dodání.
10.1.3.6.2.3 Alternativní varianta č. 2
Alternativní varianta č. 2 spočívá v následujících základních navrhovaných změnách a týká se
nejen oprávněných příjemců pro opakované přijímání minerálních olejů, ale také
provozovatelů daňových skladů minerálních olejů (nicméně je na zvážení, zda dále popsanou
úpravu nepoužít pouze u oprávněných příjemců pro opakované přijímání minerálních olejů):
I.

Výpočet výše zajištění daně z minerálních olejů bude modifikován tak, aby se
zajištění daně vypočetlo jako 80 % výše daně (procentuální hodnota je k diskusi –
hranice 80 % je zvolena s ohledem na obdobnou navrhovanou úpravu v rámci
navrhovaných úprav obecného zajištění daně podle § 21), kterou by daňový
subjekt byl povinen přiznat a zaplatit při uvedení minerálních olejů do volného
daňového oběhu v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období, a to
minerálních olejů:
i) přijatých, a to jak v daňovém skladu, tak v místě přímého dodání,
ii) vyrobených,
iii) skladovaných, pokud byly přijaty či vyrobeny v dřívějších zdaňovacích
obdobích, a nebyly dále uvedeny do volného daňového oběhu či
dopravovány podle písmene iv.,
iv) u nichž byla zahájena doprava v režimu podmíněného osvobození od
daně z daňového skladu, pokud již nejsou zajištěny podle písmen i. až
iii.
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bod i.
Zajištění daně ve výši 80 % výše daně, kterou by daňový subjekt byl povinen
přiznat a zaplatit za bezprostředně předcházející období za všechny minerální
oleje, se kterými v tomto období nakládal, bude v rámci konzultací s dotčenými
subjekty dále hodnoceno. Tato hranice 80 % je samozřejmě k další diskusi.
Většina daňových skladů je ve vlastnictví provozovatele takového skladu,
v případě daňového úniku existuje tedy možnost exekuce. Jiná situace je
samozřejmě u obchodníka, tedy oprávněného příjemce pro opakované přijímání
minerálních olejů, popřípadě u provozovatelů daňových skladů, kteří provozují
ekonomickou činnost na základě pachtu a kteří nevlastní budovy, výrobní zařízení
apod.
II.

Pokud výše daně připadající na minerální oleje, se kterými subjekt v rámci
aktuálního zdaňovacího období nakládá, přesáhne výši zajištění daně složené pro
probíhající zdaňovací období, bude provedeno dozajištění v plné výši dosud
„nezajištěného“ rozdílu.

III.

Tolerance, do které nebude nutné navyšovat zajištění daně při nedostatečném
zajištění daně, bude opět předmětem konzultací, Ministerstvo financí navrhuje
hranici 10 %.

IV.

Od
prvního
okamžiku
(výroby/dopravy
uskutečňované
daňovým
subjektem/přijetí), kterým by daňový subjekt přesáhl stanovený limit 10 %, bude
plně zajišťována každá další výroba/doprava uskutečňovaná daňovým
subjektem/přijetí v rámci zdaňovacího období.

V.

Podání daňového přiznání a splatnost daně z minerálních olejů budou v případě
převýšení limitu podle bodů II a III. posunuty na první den po skončení
zdaňovacího období.

V případě, že bude zvolena alternativní varianta č. 2 u změny obecného zajištění daně pro
všechny vybrané výrobky (§ 21), budou v rámci této varianty realizovány pouze body IV. a
V.
Tato úprava se nedotkne ustanovení zákona o spotřebních daních, která stanoví povinnost
plného zajištění daně při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od
daně.
10.1.3.6.3 Posouzení vhodnosti výše stanovených stropů zajištění daně u daňových
skladů
10.1.3.6.3.1 Varianta 0
Nulová varianta je ponechání stávajícího stavu.
10.1.3.6.3.2 Alternativní varianta č. 1
Tato alternativní varianta spočívá v posouzení oprávněnosti existence stropů při poskytování
zajištění daně složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet zřízený pro
tyto účely správcem daně daňovými sklady. V případě, kdy bude existence těchto stropů
shledána jako odůvodněná, bude posuzována stávající výše těchto stropů, a to zejména
s ohledem na fakt, že od doby zavedení se změnila nejen cenová hladina, ale i podmínky na
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zhodnocena proporcionalita nastavení výše stropů mezi jednotlivými komoditami
podléhajícími spotřební dani s ohledem na výši sazeb daně u jednotlivých komodit.
Minerální oleje
Zákon o spotřebních daních stanoví, že celkové zajištění daně za jeden daňový sklad činí
v případě minerálních olejů nejvýše 100 mil. Kč, pokud provozovatel daňového skladu
poskytne zajištění daně složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro
zajištění daně zřízený správcem daně. Možnost stropování a výše tohoto stropu byla do
zákona o spotřebních daních vložena na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu v roce
2003, kdy byly předloženy tři alternativní varianty výše stropu (100 mil., 1,5 mld. a 2,5 mld.
Kč). Ministerstvo financí, které původně z důvodu rizikovosti u této komodity stropy
nenavrhovalo, se u tohoto pozměňovacího návrhu přiklonilo k nejvyšší možné variantě, tj.
2,5 mld. Kč, nicméně Sněmovna schválila variantu 100 mil. Kč.
Správce daně po zkušenostech z praxe považuje také tuto výši stropu jako zcela
nedostatečnou a požaduje její zrušení. Přesto je možno v rámci konzultací diskutovat o
adekvátním navýšení stávajícího stropu tak, aby byly vyváženy případné dodatečné náklady
soukromých subjektů a potenciální rizika spojená s eventuálními daňovými úniky.
Líh
Zákon o spotřebních daních stanoví pro provozovatele daňového skladu, který provozuje
jeden daňový sklad lihu a zajištění daně poskytuje složením nebo převodem finančních
prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně, finanční strop
takového zajištění ve výši 40 000 000 Kč. Pokud provozovatel daňového skladu provozuje
dva a více daňových skladů, finanční strop zajištění daně poskytnutého složením nebo
převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně je
stanoven na 120 000 000 Kč.
Od roku 2004, kdy bylo takové zajištění daně, po dohodě se Svazem výrobců lihu a Unií
výrobců a dovozců lihovin, stanoveno ve výši 20 000 000 Kč a 60 000 000 Kč, došlo k jeho
dvojnásobnému navýšení na dnešní hodnotu z důvodu zvýšené výroby lihu určeného pro
přimíchávání do minerálních olejů za účelem výroby pohonných hmot.
Dopady ve výši zajištění daně lze rozdělit také do dvou skupin podle typu výrobce – lihovary
nebo výrobci alkoholických nápojů. V případě lihovaru se jedná o výrobce, který nakládá
s komoditou zatíženou velmi vysokou spotřební daní, ale daň od svých zákazníků téměř
nevybírá, neboť převážná většina lihu je dopravována zákazníkovi k dalšímu zpracování
v režimu podmíněného osvobození od daně (likérka, výrobce pohonných hmot, atp.), nebo se
jedná o líh od daně osvobozený. Je tedy nutno velmi citlivě posoudit poměr mezi velkými
objemy lihu, se kterými lihovar nakládá a jimž odpovídá velmi vysoká částka daně, a
finančními možnosti provozovatele lihovaru. Zde je nutno také podotknout, že samotná cena
lihu je v porovnání s výší spotřební daně nízká. V případě likérky je situace odlišná, neboť
tento provozovatel daňového skladu uvádí své výrobky do volného daňového oběhu a tudíž
inkasuje v ceně výrobku také spotřební daň. Nicméně zde je nutno podotknout, že nový zákon
č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
povinném značení lihu), navrhuje navíc složení kauce pro výrobce lihovin. Tito výrobci tedy
budou nově zatíženi dalšími finančními náklady.
Ministerstvu financí v současné době nejsou z dostupných zdrojů známy případy závažných
daňových úniků v oblasti lihu uskutečněných v souvislosti se stanovením stropů pro zajištění
daně poskytnutého složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro
zajištění daně zřízený správcem daně. V rámci konzultací lze hovořit o ponechání těchto
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financí v současné době nedoporučuje.
Pivo
Stropy pro zajištění daně poskytované složením nebo převodem finančních prostředků na
depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně se pro tuto komoditu v zákoně o
spotřebních daních stanovily až na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu. Celkové
zajištění daně za jeden daňový sklad činí nejvýše 80 000 000 Kč. V porovnání s ostatními
komoditami, u kterých je daň výrazně vyšší a tak se jedná o komodity náchylnější k daňovým
únikům, je toto zajištění daně poměrně vysoké. V rámci konzultací lze hovořit o ponechání
této částky nebo o jejím snížení, popřípadě jejím úplném zrušení. Pokud budou stropy u
ostatních komodit navyšovány, i zde lze potenciálně diskutovat o navýšení limitu.
Víno a meziprodukty
U této komodity nejsou stanoveny stropy týkající se zajištění daně poskytovaného složením
nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem
daně. Tyto stropy nebyly Ministerstvem financí navrhovány do zákona o spotřebních daních
stejně jako u piva vzhledem k výši sazby daně. V rámci konzultací je možno diskutovat
zavedení stropů pro výrobce šumivých vín a meziproduktů.
Tabákové výrobky
Zákon o spotřebních daních stanoví pro provozovatele daňového skladu, který provozuje
jeden daňový sklad tabákových výrobků a zajištění daně poskytuje složením nebo převodem
finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně, finanční
strop takového zajištění ve výši 50 000 000 Kč. Pokud provozovatel daňového skladu
provozuje dva a více daňových skladů, finanční strop zajištění daně poskytovaného složením
nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem
daně i je stanoven na 100 000 000 Kč.
V rámci konzultací lze hovořit o ponechání této částky nebo o jejím snížení, popřípadě jejím
úplném zrušení. Pokud budou stropy u ostatních komodit navyšovány, i zde lze potenciálně
diskutovat o navýšení limitu.

10.1.3.6.4 Zajištění daně u zkapalněných ropných plynů v režimu podmíněného
osvobození od daně
10.1.3.6.4.1 Varianta 0
Nulová varianta je ponechání stávajícího stavu.
10.1.3.6.4.2 Alternativní varianta č. 1
V rámci alternativní varianty č. 1 bude v zákonu o spotřebních daních explicitně uvedeno, že
zajištění daně u oprávněných příjemců pro opakované přijímání zkapalněných ropných plynů
a u daňových skladů zkapalněných ropných plynů odpovídá výši daně, která by musela být
přiznána a zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly použity pro pohon motorů.

- 72 10.1.3.7 Vyhodnocení nákladů a přínosů
10.1.3.7.1 Výpočet a následné sledování výše zajištění daně pro všechny komodity
podléhající spotřební dani (§ 21 zákona o spotřebních daních)
10.1.3.7.1.1 Varianta 0
10.1.3.7.1.1.1 Náklady
Negativem této varianty je nedostatečná výše zajištění daně a její postupné navyšování
obzvlášť v případech navýšení objemu vybraných výrobků, s kterými daňový subjekt nakládá.
V praxi by mohlo docházet k nejednoznačnému výkladu, zda do základu pro výpočet výše
zajištění daně zahrnovat i vybrané výrobky, které byly provozovatelem daňového skladu
přijaty v místě přímého dodání.
10.1.3.7.1.1.2 Přínosy
Přínosem této varianty je ponechání stávajícího stavu jakožto jedné z charakteristik
předvídatelného podnikatelského prostředí. Pozitivem této varianty jsou též nulové dodatečné
náklady přizpůsobení se případným novým změnám včetně případných nákladů spjatých
s navýšením zajištění daně. Z hlediska soukromých subjektů tak nedojde k dodatečným
fixním personálním nákladům na studium nového výpočtu a způsobu sledování výše zajištění
daně. Také nedojde k případným dodatečným nákladům spojeným s neúročeným vázáním
hotovostních prostředků (v případě zajištění daně složením nebo převodem peněžních
prostředků na depozitní účet zřízený správcem daně) nebo administrativním nákladům
spojeným s vyjednáváním s bankami o nové výši zajištění daně.
10.1.3.7.1.2 Alternativní varianta č. 1
10.1.3.7.1.2.1 Náklady
Negativem této varianty je nedodržení zásady legislativní zdrženlivosti. S tím souvisí
dodatečné náklady spočívající v povinnosti subjektů přizpůsobit se případným novým
změnám. Z hlediska soukromých subjektů tak může například dojít k dodatečným fixním
personálním nákladům na studium nového výpočtu a způsobu sledování výše zajištění daně.
Výpočet zajištění daně vychází z předpokládaného množství vybraných výrobků, se kterými
daňový subjekt bude v rozhodném zdaňovacím období nakládat, nikoliv z historických hodnot
(existence nebezpečí, že předpokládané množství může být výrazně odlišné od skutečnosti,
což se může významně odrazit na poskytnutém zajištění daně). Pokud subjekt nahlásí
předpokládané množství vybraných výrobků, se kterými hodlá v zajišťovaném období
nakládat, a toto množství je vyšší než množství vybraných výrobků, ze kterých se vypočítalo
poskytnuté zajištění daně, nový způsob výpočtu a způsobu sledování výše zajištění daně
umožní rychlejší reakci na nastalou situaci. Z toho vyplývá, že v případě předpokládané
expanze daňového subjektu na příslušném trhu nebo v případě očekávaného dočasného
navýšení zásob na skladě bude zajištění daně vyšší než dosud, a tak může dojít ke zhoršení
cash-flow daného subjektu, popřípadě k navýšení nákladů příležitosti alternativního využití
finančních prostředků použitých k zajištění. Dále dojde v takových případech ke zvýšení
administrativní a časové náročnosti související s vyřízením nové (vyšší) bankovní záruky
(změna ratingu firmy). Ilustrativní příklad je uveden v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3: Finanční dopady varianty č. 1 na daňový subjekt v případě předpokládaného nárůstu objemu vybraných výrobků, se kterými daňový subjekt v aktuálním zdaňovacím
období nakládá
Hypotetický objem VV,
se kterými daňový
subjekt skutečně
nakládá v ZO
(počet jednotek VV)
I.12
II.12
III.12
IV.12
V.12
VI.12
VII.12
VIII.12
IX.12
X.12
XI.12
XII.12
I.13
II.13
III.13
IV.13
V.13
VI.13
VII.13
VIII.13
IX.13
X.13
XI.13
XII.13

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

Hypotetický objem VV,
Hypotetická výše
se kterými daňový
zajištění daně podle
subjekt předpokládá, že
stávajícího výpočtu
bude nakládat v ZO
(na počet jednotek VV)
(počet jednotek VV)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
1 000
1 333
1 667
2 000
2 333
2 667
3 000
3 333
3 667
4 000
4 333
4 667
Celkem rok 2013

Hypotetická výše zajištění
daně varianta 1
(na počet jednotek VV)

Rozdíl

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
4 000
3 667
3 333
3 000
2 667
2 333
2 000
1 667
1 333
1 000
667
333

Ušlé prostředky při
uložení na účet
(2 % p. a.)

Cena rozdílu na
bankovní záruce
(0,5 % p. a.)

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
7
6
6
5
4
4
3
3
2
2
1
1
43

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
11

Pozn. použité zkratky: vybraný výrobek (VV), zdaňovací období (ZO), nelze vypočítat ….. není k dispozici dostatek údajů (nejsou data za předcházející kalendářní rok).
sloupec 2 ... součet zajišťovaných výrobků podle stávajícího § 21 odst. 7 písm. a) + b) +c) skutečnost,
sloupec 3 ... součet zajišťovaných výrobků podle navrhovaného znění § 21 odst. 7 písm. a) + b) +c) předpoklad,
sloupec 4 ... zajištění daně vypočteno jako měsíční aritmetický průměr skutečnosti za předcházejících 12 měsíců,
sloupec 5 ... zajištění daně vypočteno jako předpoklad pro aktuální zdaňovacím období, minimum však měsíční aritmetický průměr skutečnosti za 12 předcházejících měsíců,
sloupec 6 ... rozdíl mezi výpočtem stávajícího zajištění a zajištění podle alternativní varianty 1,
sloupec 7 ... měsíční náklady vyplývající z vázanosti částky rozdílu uložení částky na neúročeném vkladu, vypočteno jako 1/12 výnosu z ročního vkladu úročeného 2 % (v jednotkách),
sloupec 8 ... měsíční náklady rozdílu při poskytnutí bankovní záruky, vypočteno jako 1/12 z roční ceny bankovní záruky (0,5 %).

Z tabulky č. 3 vyplývá, že zajištění daně vypočítávané podle variantního řešení 1 se navýší
rychleji, než zajištění daně vypočítávané podle současného znění zákona. Z toho však také
vyplývá, že při uvažované expanzi objemu vybraných výrobků, se kterými subjekt nakládá,
dojde k navýšení jeho finančních nákladů. Pokud by subjekt použil zajištění daně poskytnuté
složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený
správcem daně (bez nároku na úrok z vložené částky), vyšší hodnota vázané částky povede
k ušlému zisku ve výši 43 jednotek oproti stávajícímu stavu, což přibližně odpovídá 1 %
měsíčního objemu vybraných výrobků, se kterými subjekt nakládá. V případě aplikace
bankovní záruky by tento nárůst nákladů byl přibližně čtvrtinový. Takový nárůst nákladů se
jeví jako významný.
Další nevýhodou této varianty je skutečnost, že zvýšení zajištění daně nastává velmi rychle
v porovnání se snížením, což může vést k delšímu vázání finančních prostředků. U snížení
zajištění daně zůstává porovnání posledních tří ukončených zdaňovacích období
s poskytnutým zajištěním daně. Navrhuje se nastavit rozdíl 15 %, při kterém může
provozovatel daňového skladu požádat o snížení zajištění daně. Důvodem snížení procent
oproti současnému znění je skutečnost, že výpočet navýšení zajištění daně podle odstavce 10
zákona o spotřebních daních se stanoví porovnáním pouze jednoho (aktuálního) měsíce,
zatímco snížení zajištění daně se porovnává období v délce tří měsíců. Rozdíl v procentech je
možný diskutovat.
10.1.3.7.1.2.2 Přínosy
Úprava omezí možnost nejednoznačného výkladu, zda do základu pro výpočet výše zajištění
daně zahrnovat i vybrané výrobky, které byly provozovatelem daňového skladu přijaty
v místě přímého dodání a tím se sníží právní nejistota subjektů.
Touto úpravou dojde ke snížení objemu nezajištěného množství vybraných výrobků,
ze kterých dosud nebyla uhrazena spotřební daň, dojde tedy ke snížení nutnosti aplikace
zajišťovacích příkazů podle § 167 daňového řádu, resp. § 20b zákona o spotřebních daních
správcem daně. Ilustrativní propočet na hypotetických objemech pro oprávněného příjemce
pro opakované přijímání vybraných výrobků je uveden v tabulce č. 4.
V tabulce je zvolen výpočet pro oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných
výrobků, neboť všechny vybrané výrobky, se kterými ve zdaňovacím období nakládá, také
uvádí do volného daňového oběhu (jejich přijetím). U daňového skladu je situace z hlediska
modelového případu odlišná a složitější, protože ve většině případů existují vybrané výrobky,
které v rámci konkrétního zdaňovacího období nejsou provozovatelem daňového skladu
uvedeny do volného daňového oběhu, tedy riziko daňového úniku je potenciálně nižší.

Tabulka č. 4: Vliv varianty č. 1 na možné snížení rizika daňových úniků v případě předpokládaného nárůstu objemu vybraných výrobků, se kterými oprávněný příjemce pro
opakované přijímání vybraných výrobků v aktuálním zdaňovacím období nakládá
Hypotetický objem
VV, se kterými
oprávněný příjemce
skutečně nakládá v
ZO (počet jednotek
VV)

Hypotetický objem
VV, se kterými
oprávněný příjemce
předpokládá, že bude
nakládat v ZO (počet
jednotek VV)

Hypotetická výše
Hypotetická výše
Povinnost přiznat a
zajištění daně podle
zajištění daně
zaplatit daň ve ZO
stávajícího výpočtu varianta 1 (na počet (v jednotkách VV) (na počet jednotek
jednotek VV)
pouze pro
VV)
oprávněného
příjemce

Platba daně (posun 2
měsíce – povinnost
přiznat a zaplatit
daň)

Dlužná částka
podle stávajícího
výpočtu zajištění
daně

Dlužná částka
podle výpočtu
zajištění ve
variantě č. 1

I.12

1000

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

II.12

1000

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

III.12

1000

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

IV.12

1000

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

V.12

1000

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

VI.12

1000

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

VII.12

1000

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

VIII.12

1000

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

IX.12

1000

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

X.12

1000

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

XI.12

1000

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

XII.12

1000

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

I.13

5000

5000

1 000

5 000

5 000

1 000

-6 000

-2 000

II.13

5000

5000

1 333

5 000

5 000

1 000

-9 667

-6 000

1. - .3.2013

5000

5000

1 667

5 000

5 000

5 000

-13 333

-10 000

Pozn. použité zkratky: vybraný výrobek (VV), zdaňovací období (ZO), nelze vypočítat ….. není k dispozici dostatek údajů (nejsou data za předcházející kalendářní rok).
sloupec 2 ... součet zajišťovaných výrobků podle stávajícího § 21 odst. 7 písm. c) skutečnost,
sloupec 3 ... součet zajišťovaných výrobků podle navrhovaného znění § 21 odst. 7 písm. c) předpoklad,
sloupec 4 ... zajištění daně vypočteno jako měsíční aritmetický průměr skutečnosti za předcházejících 12 měsíců,
sloupec 5 ... zajištění daně vypočteno jako předpoklad pro aktuální zdaňovacím období, minimum však měsíční aritmetický průměr skutečnosti za 12 předcházejících měsíců,
sloupec 6 ... povinnost přiznat a zaplatit daň, pokud byly všechny VV v daném období uvedeny do VDO, tj. platí plně pouze pro oprávněné příjemce, daňové sklady mohou mít
některé zboží v RPOD, některé zboží mohlo být v RPOD odesláno jinam
sloupec 7 ... splatnost daně, tj. posun vzniklé povinnosti přiznat a zaplatit daň o 2 měsíce (40 dní po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla)
sloupec 8 ... rozdíl mezi množstvím zneužitelných vybraných výrobků (tj. objem dodávek za 70 dní) a zajištěním daně - stávající stav
sloupec 9 ... rozdíl mezi množstvím zneužitelných vybraných výrobků (tj. objem dodávek za 70 dní) a zajištěním daně - varianta č. 1.

Z tabulky č. 4 vyplývá, že navrhovaná varianta č. 1 by mohla vést k poklesu potenciálních
daňových nedoplatků, v měsíci březnu 2013 je to v tomto konkrétním případě o 3333 jednotek
vybraných výrobků. Nicméně je též zřejmé, že možnost vzniku těchto nedoplatků zcela
neeliminuje. Přetrvávající potenciál daňových úniků/nedoplatků vyplývá ze lhůty splatnosti
(40., resp. 55. den po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat a
zaplatit spotřební daň) nastavené v zákonu o spotřebních daních. Tuto situaci je možné řešit
mimo jiné úpravou lhůty splatnosti. Úprava lhůty splatnosti může být také rozdělena pro
daňový sklad a oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků (většina
daňových skladů je ve vlastnictví provozovatele takového skladu, v případě daňového úniku
existuje tedy možnost exekuce; jiná situace je u oprávněného příjemce pro opakované
přijímání vybraných výrobků, který nevlastní budovy, výrobní zařízení apod.).
10.1.3.7.1.3 Alternativní varianta č. 2
10.1.3.7.1.3.1 Náklady
Náklady této varianty spočívají v nutnosti subjektů přizpůsobit se případným novým změnám.
Z hlediska soukromých subjektů tak může například dojít k dodatečným fixním personálním
nákladům na studium nového výpočtu a způsobu sledování výše zajištění daně. Tyto
dodatečné náklady jsou však minoritní.
Výpočet zajištění daně vychází z množství vybraných výrobků, se kterými daňový subjekt
nakládal v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období, nikoliv z historických
hodnot či z předpokladu, jako v alternativní variantě č. 1. V případě předpokládané expanze
daňového subjektu na příslušném trhu nebo v případě očekávaného dočasného navýšení zásob
na skladě bude zajištění daně vyšší než dosud, bude rychleji reagovat na aktuální situaci.
Může tak dojít ke zhoršení cash-flow daného subjektu, popřípadě k navýšení nákladů
příležitosti alternativního využití finančních prostředků použitých k zajištění. Dále dojde
v takových případech ke zvýšení administrativní a časové náročnosti související s vyřízením
nové (vyšší) bankovní záruky (změna ratingu firmy). Ilustrativní příklad je uveden v tabulce
č. 5.

Tabulka č. 5: Finanční dopady varianty č. 2 na daňový subjekt v případě předpokládaného nárůstu objemu vybraných výrobků, se kterými daňový subjekt v aktuálním zdaňovacím
období nakládá

I.12
II.12
III.12
IV.12
V.12
VI.12
VII.12
VIII.12
IX.12
X.12
XI.12
XII.12
I.13
II.13
III.13
IV.13
V.13
VI.13
VII.13
VIII.13
IX.13
X.13
XI.13
XII.13
Celkem rok 2013

Hypotetický objem VV, se
kterými daňový subjekt
skutečně nakládá v ZO
(počet jednotek VV)

Hypotetická výše zajištění daně
podle stávajícího výpočtu (na
počet jednotek VV)

Hypotetická výše zajištění
daně varianta 2 (na počet
jednotek VV)

Rozdíl

Ušlé prostředky při
uložení na účet (2 % p.
a.)

Cena rozdílu na
bankovní záruce
(0,5 % p. a.)

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
1 000
1 333
1 667
2 000
2 333
2 667
3 000
3 333
3 667
4 000
4 333
4 667

Nelze vypočítat
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
4 000
3 667
3 333
3 000
2 667
2 333
2 000
1 667
1 333
1 000
667
333

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
7
6
6
5
4
4
3
3
2
2
1
1
43

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
11

Pozn. použité zkratky: vybraný výrobek (VV), zdaňovací období (ZO), nelze vypočítat ….. není k dispozici dostatek údajů (nejsou data za předcházející kalendářní rok).
sloupec 2 ... součet § 21 odst. 7 písm. a) + b) +c) skutečnost,
sloupec 3 ... zajištění daně vypočtené podle stávajícího znění zákona o spotřebních daních jako měsíční aritmetický průměr skutečnosti za předcházejících 12 měsíců,
sloupec 4 ... výpočet zajištění daně podle alternativní varianty č. 2: subjekt porovnává zajištění daně odpovídající 80 % předcházejícího ZO a objem VV v konkrétním dni aktuálního
ZO, pokud je objem o 10 % vyšší než poskytnuté zajištění daně, dozajišťuje na 100 % objemu VV,
sloupec 5 ... rozdíl mezi výpočtem stávajícího zajištění daně podle zákona o spotřebních daních a alternativní varianty č. 2,
sloupec 6…. měsíční náklady vázanosti finančních prostředků (rozdílu stávajícího zajištění a zajištění podle varianty č. 2); vypočteno jako 1/12 výnosu z ročního vkladu úročeného 2
% (v jednotkách)
sloupec 7 ... měsíční náklady poskytnutí bankovní záruky (rozdíl současného stavu zajištění a výpočtu podle alternativy č. 2); vypočteno jako 1/12 z roční ceny bankovní záruky (0,5 %).

Z tabulky č. 5 vyplývá, že zajištění daně vypočítávané podle variantního řešení č. 2 se navýší
rychleji, než zajištění daně vypočítávané podle současného znění zákona. Z toho však také
vyplývá, že při uvažované expanzi objemu vybraných výrobků, se kterými subjekt nakládá,
dojde k navýšení jeho finančních nákladů. Pokud by subjekt použil zajištění daně poskytnuté
složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený
správcem daně (bez nároku na úrok z vložené částky), vyšší hodnota vázané částky povede
k ušlému zisku ve výši 43 jednotek oproti stávajícímu stavu, což přibližně odpovídá 1 %
měsíčního objemu vybraných výrobků, se kterými subjekt nakládá. V případě aplikace
bankovní záruky by tento nárůst nákladů byl přibližně čtvrtinový. Takový nárůst nákladů se
jeví jako významný.
10.1.3.7.1.3.2 Přínosy
Úprava omezí možnost nejednoznačného výkladu, zda do základu pro výpočet výše zajištění
daně zahrnovat i vybrané výrobky, které byly provozovatelem daňového skladu přijaty
v místě přímého dodání, a tím se sníží právní nejistota subjektů.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový princip výpočtu zajištění daně, nikoliv o úpravu
stávajícího systému, jako je tomu v alternativní variantě č. 1, je přínosem této varianty
zjednodušení stávajícího výpočtu zajištění spotřební daně a jeho navýšení u všech
vybraných výrobků. Z hlediska podnikatelských subjektů tak může jít o odstranění některých
nejistot. Vyčíslení toho typu benefitů je však obtížné.
Oproti alternativní variantě č. 1 se dále jedná o výpočet založený na reálných datech
z předcházejícího zdaňovacího období a nikoliv ze subjektivních předpokladů. Z tohoto úhlu
pohledu je výpočet podle varianty č. 2 transparentnější a pro daňový subjekt přináší vyšší
míru právní jistoty.
Je také ke zvážení a případné diskuzi, zda při navržené úpravě rychlé změny zajištění daně,
které odráží aktuální stav vybraných výrobků, se kterými daňový subjekt nakládá, je institut
snížení zajištění daně nezbytný (§ 21 odstavec 11 zákona o spotřebních daních). Jeho
vypuštění by vedlo k dalšímu zjednodušení institutu zajištění daně. Zcela nová úprava,
spočívající v pouhém porovnávání dvou po sobě následujících zdaňovacích období, je sama o
sobě variantou velmi pružnou.
Touto úpravou dojde ke snížení objemu nezajištěného množství vybraných výrobků,
ze kterých dosud nebyla uhrazena spotřební daň a v některých případech i ke snížení nutnosti
aplikace zajišťovacích příkazů podle § 167 daňového řádu, resp. § 20b zákona o spotřebních
daních správcem daně. V souvislosti s tím může také dojít ke snížení nákladů správce daně,
resp. státu. Ilustrativní propočet na hypotetických objemech pro oprávněného příjemce pro
opakované přijímání vybraných výrobků je uveden v tabulce č. 6.
V tabulce je zvolen výpočet pro oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných
výrobků, neboť všechny vybrané výrobky, se kterými ve zdaňovacím období nakládá, také
uvádí do volného daňového oběhu (jejich přijetím). U daňového skladu je situace z hlediska
modelového případu odlišná a složitější, protože ve většině případů existují vybrané výrobky,
které v rámci konkrétního zdaňovacího období nejsou provozovatelem daňového skladu
uvedeny do volného daňového oběhu, tedy riziko daňového úniku je potenciálně nižší.

Tabulka č. 6: Vliv varianty č. 2 na možné snížení rizika daňových úniků v případě předpokládaného nárůstu objemu vybraných výrobků, se kterými oprávněný příjemce pro
opakované přijímání vybraných výrobků v aktuálním zdaňovacím období nakládá
Hypotetický objem VV,
se kterými daňový
subjekt skutečně
nakládá v ZO
(počet jednotek VV)

Hypotetická výše
zajištění daně podle
stávajícího výpočtu
(na počet jednotek VV)

Hypotetická výše zajištění
daně varianta č.2
(na počet jednotek VV)

Povinnost přiznat a
zaplatit daň v ZO
(v jednotkách VV) pouze pro oprávněného
příjemce

Platba daně
(posun 2 měsíce povinnost přiznat a
zaplatit daň)

Dlužná částka podle
stávajícího výpočtu
zajištění daně

Dlužná částka podle
výpočtu zajištění ve
variantě č. 2

I.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

II.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

III.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

IV.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

V.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

VI.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

VII.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

VIII.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

IX.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

X.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

XI.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

XII.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

1 000

1 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

I.13

5000

1 000

5000

5 000

1 000

-6 000

-2 000

II.13

5000

1 333

5000

5 000

1 000

-9 667

-6 000

1.-10.3.2013

5000

1 667

5000

5 000

5 000

-13 333

-10 000

Pozn. použité zkratky: vybraný výrobek (VV), zdaňovací období (ZO), nelze vypočítat ….. není k dispozici dostatek údajů (nejsou data za předcházející kalendářní rok).
sloupec 2 ... součet VV podle § 21 odst. 7 písm. c) skutečnost v aktuálním ZO
sloupec 3 ... výše zajištění daně podle stávajícího výpočtu: vypočteno jako měsíční aritmetický průměr skutečnosti za předcházejících 12 měsíců,
sloupec 4 ... vypočtená výše zajištění podle alternativní varianty č. 2: subjekt porovnává zajištění daně odpovídající 80 % předcházejícího ZO a objem VV v konkrétním dni
aktuálního ZO, pokud je objem více jak o 10 % vyšší než poskytnuté zajištění daně, dozajišťuje na 100 % objemu,
sloupec 5 ... povinnost přiznat a zaplatit daň, pokud byly všechny VV v daném období uvedeny do VDO, tj. platí plně pouze pro oprávněné příjemce, daňové sklady mohou mít
některé zboží v RPOD, některé zboží mohlo být v RPOD odesláno jinam,
sloupec 6 … splatnost daně, tj. posun vzniklé povinnosti přiznat a zaplatit daň o 2 měsíce (40 dní po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla),
sloupec 7 ... rozdíl mezi množstvím zneužitelných VV (tj. objem dodávek za 70 dní) a zajištěním daně - stávající stav,
sloupec 8 ... rozdíl mezi množstvím zneužitelných VV (tj. objem dodávek za 70 dní) a zajištěním daně - varianta 2.

Z tabulky č. 6 vyplývá, že navrhovaná varianta č. 2 povede k poklesu potenciálního daňového
nedoplatku, v měsíci březnu 2013 je to v tomto konkrétním případě o 3333 jednotek
vybraných výrobků. Nicméně možnost daňového nedoplatku není zcela eliminována.
Přetrvávající potenciál daňových nedoplatků vyplývá ze lhůty splatnosti (40., resp. 55. den po
skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň)
stanovené v zákoně o spotřebních daních. Tuto situaci je možné řešit mimo jiné úpravou lhůty
splatnosti. Úprava lhůty splatnosti může být také odlišně stanovena pro daňový sklad a
oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků (většina daňových skladů
je ve vlastnictví provozovatele takového skladu, v případě daňového nedoplatku existuje tedy
možnost exekuce; jiná situace je u oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných
výrobků, který nevlastní budovy, výrobní zařízení apod.).
10.1.3.7.2 Specifická úprava zajištění daně z minerálních olejů
10.1.3.7.2.1 Varianta 0
10.1.3.7.2.1.1 Náklady
Daňový nedoplatek evidovaný správcem daně u oprávněného příjemce pro opakované
přijímání minerálních olejů na spotřební dani za prvních 5 měsíců roku 2013 činil 1,3 mld.
Kč. Na tomto nedoplatku se však podílel zanedbatelný počet subjektů v porovnání s celkovým
počtem držitelů příslušných povolení. Tato nulová varianta nadále umožňuje individuální
přístup k podezřelým nebo nespolehlivým subjektům na rozdíl od dalších variant, které
dotčené subjekty zatíží plošně.
Z hlediska správce daně představují náklady této nulové varianty dodatečné náklady (oproti
alternativním variantám) související s intenzivnější kontrolní činností a následným vydáváním
zajišťovacích příkazů podle § 167 daňového řádu, resp. § 20b zákona o spotřebních daních.
Taktéž lze mezi tyto náklady řadit náklady spojené s případnými řešeními soudních sporů
vzniklých v souvislostí s prováděním těchto zajišťovacích příkazů.
U ostatních vybraných výrobků, ani u daňových skladů, nebylo prozatím takové rizikové
chování identifikováno.
10.1.3.7.2.1.2 Přínosy
Přínosem této nulové varianty pro soukromé subjekty je ponechání stávajícího stavu jakožto
jedné z charakteristik predikovatelného podnikatelského prostředí, což souvisí s naplněním
zásady legislativní zdrženlivosti.
Pozitivem této varianty jsou též nulové dodatečné náklady přizpůsobení se případným novým
změnám. Dalším pozitivem jsou nulové dodatečné náklady související s potenciálem
významného navýšení zajištění daně podle alternativních variant.
10.1.3.7.2.2 Alternativní varianta č. 1
10.1.3.7.2.2.1 Náklady
Negativem této varianty je nedodržení zásady legislativní zdrženlivosti. S tím souvisí
dodatečné náklady spočívající v povinnosti subjektů přizpůsobit se případným novým
změnám. Z hlediska soukromých subjektů tak může například dojít k dodatečným fixním
personálním nákladům na studium nového výpočtu a způsobu sledování výše zajištění daně.

- 81 Výpočet výše zajištění daně odpovídá množství všech teoreticky zneužitelných minerálních
olejů, se kterými daňový subjekt nakládá až do doby splatnosti daně. Jedná se tedy přibližně o
období 70 dnů (2 celá zdaňovací období plus 10 dní z třetího zdaňovacího období při zákonné
době splatnosti 40 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost daň
přiznat a zaplatit).
Dojde tak k výraznému zhoršení cash-flow daného subjektu, popřípadě k navýšení nákladů
příležitosti alternativního využití finančních prostředků použitých k zajištění, a to i u subjektů,
jejichž objem minerálních olejů, se kterými nakládají, se v průběhu roku nemění. Dále dojde
v takových případech ke zvýšení administrativní a časové náročnosti související s vyřízením
nové (vyšší) bankovní záruky (změna ratingu firmy).
Ilustrativní příklady jsou uvedeny v tabulkách č. 7 a týkají se motorové nafty (sazba daně
10,95 Kč/litr) a jsou vztaženy pouze k oprávněným příjemcům pro opakované přijímání
minerálních olejů, protože situace v daňovém skladu je mnohem složitější, neboť zahrnuje i
výrobu, dopravu a skladování minerálních olejů v režimu podmíněného osvobození od daně.

Tabulka č. 7: Finanční dopady alternativní varianty č. 1 na oprávněného příjemce pro opakované přijímání minerálních olejů v případě nárůstu objemu dodávek minerálních olejů
Hypotetický objem MO, se
kterými daňový subjekt
skutečně nakládá v ZO
(v tis. litrů)
I.12
II.12
III.12
IV.12
V.12
VI.12
VII.12
VIII.12
IX.12
X.12
XI.12
XII.12
I.13
II.13
III.13
IV.13
V.13
VI.13
VII.13
VIII.13
IX.13
X.13
XI.13
XII.13

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

Hypotetická výše zajištění
daně podle stávajícího
výpočtu
(v Kč při sazbě 10,95 Kč/l)
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
10 950 000
14 600 000
18 250 000
21 900 000
25 550 000
29 200 000
32 850 000
36 500 000
40 150 000
43 800 000
47 450 000
51 100 000
Celkem rok 2013

Hypotetická výše zajištění
daně varianta č.1
(v Kč)

Rozdíl

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
40 150 000
83 950 000
127 750 000
127 750 000
127 750 000
127 750 000
127 750 000
127 750 000
127 750 000
127 750 000
127 750 000
127 750 000

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
29 200 000
69 350 000
109 500 000
105 850 000
102 200 000
98 550 000
94 900 000
91 250 000
87 600 000
83 950 000
80 300 000
76 650 000

Ušlé prostředky při
uložení na účet
(2 % p. a.)

Cena rozdílu na bankovní
záruce
(0,5 % p. a.)

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
48 667
115 583
182 500
176 417
170 333
164 250
158 167
152 083
146 000
139 917
133 833
127 750
1 715 500

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
12 167
28 896
45 625
44 104
42 583
41 063
39 542
38 021
36 500
34 979
33 458
31 938
428 875

Pozn. použité zkratky: minerální olej (MO), zdaňovací období (ZO), nelze vypočítat ….. není k dispozici dostatek údajů (nejsou data za předcházející kalendářní rok).
sloupec 2 ... hypotetický objem dodávek minerálního oleje (v tis. litrů),
sloupec 3 ... stávající výše zajištění daně; vypočteno jako aritmetický průměr skutečnosti za předcházejících 12 měsíců a vynásobeno sazbou 10,95 Kč/litr (sazba daně z motorové
nafty),
sloupec 4 ... výpočet zajištění daně podle varianty č. 1; zjednodušený propočet, zajištění daně přibližně odpovídá 70 dnům (splatnost daně), tj. jedná se o součet předcházejících dvou
měsíců a 1/3 měsíce aktuálního,
sloupec 5 ... rozdíl mezi výpočtem stávajícího zajištění a alternativní varianty 1,
sloupec 6 ... měsíční náklady vázanosti rozdílu částky uložené na neúročeném účtu. Vypočteno jako 1/12 výnosu z ročního vkladu úročeného 2 % (v jednotkách),
sloupec 7 ... měsíční náklady rozdílu při poskytnutí bankovní záruky. Vypočteno jako 1/12 z roční ceny bankovní záruky (0,5 %).

Z tabulky č. 7 vyplývá, že zajištění daně podle variantního řešení č. 1 bude odpovídat
aktuálnímu stavu minerálních olejů, které byly oprávněným příjemcem pro opakované
přijímání minerálních olejů přijaty a uvedeny do volného daňového oběhu, a z nichž nebyla
dosud uhrazena daň. Z toho vyplývá, že doba pro stávající zajištění daně (30 dní) se prodlouží
na 70 dní.
V ilustrativním případě tak oprávněný příjemce pro opakované přijímání minerálních olejů (u
kterého se zvýší objem přijatých minerálních olejů z 1 mil. litrů na 5 mil. litrů měsíčně)
vynaloží v roce 2013 dodatečné náklady ve výši 1,7 mil. Kč při poskytování zajištění
složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený
správcem daně, resp. 400 tis. Kč při aplikaci bankovní záruky oproti současnému stavu.
Takový nárůst nákladů se jeví jako významný.
Nárůst nákladů se však nedotkne pouze oprávněného příjemce pro opakované přijímání
minerálních olejů, kterému vzrostl objem dodávek, ale i oprávněného příjemce, jenž realizuje
konstantní objem měsíčních dodávek, což je uvedeno v tabulce č. 8.

Tabulka č. 8: Finanční dopady alternativní varianty č. 1 na oprávněného příjemce pro opakované přijímání minerálních olejů v případě konstantního objemu dodávek minerálních
olejů

I.12
II.12
III.12
IV.12
V.12
VI.12
VII.12
VIII.12
IX.12
X.12
XI.12
XII.12
I.13
II.13
III.13
IV.13
V.13
VI.13
VII.13
VIII.13
IX.13
X.13
XI.13
XII.13

Hypotetický objem MO, se
kterými daňový subjekt
skutečně nakládá v ZO
(v tis. litrů)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Hypotetická výše zajištění
daně podle stávajícího
výpočtu
(v Kč při sazbě 10,95 Kč/l)
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
Celkem rok 2013

Hypotetická výše zajištění
daně varianta č.1
(v Kč)

Rozdíl

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000
25 550 000

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
14 600 000
14 600 000
14 600 000
14 600 000
14 600 000
14 600 000
14 600 000
14 600 000
14 600 000
14 600 000
14 600 000
14 600 000

Ušlé prostředky při uložení Cena rozdílu na bankovní
na neúročený účet
záruce
(2 % p. a.)
(0,5 % p. a.)
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
24 333
24 333
24 333
24 333
24 333
24 333
24 333
24 333
24 333
24 333
24 333
24 333

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
6 083
6 083
6 083
6 083
6 083
6 083
6 083
6 083
6 083
6 083
6 083
6 083

292 000

73 000

Pozn. použité zkratky: minerální olej (MO), zdaňovací období (ZO), nelze vypočítat ….. není k dispozici dostatek údajů (nejsou data za předcházející kalendářní rok).
sloupec 2 ... hypotetický objem dodávek minerálního oleje (v tis. litrů),
sloupec 3 ... stávající výše zajištění daně; vypočteno jako aritmetický průměr skutečnosti za předcházejících 12 měsíců a vynásobeno sazbou 10,95 Kč/litr (sazba daně z motorové
nafty),
sloupec 4 ... výpočet zajištění daně podle varianty č. 1; zjednodušený propočet, zajištění daně přibližně odpovídá 70 dnům (splatnost daně), tj. jedná se o součet předcházejících dvou
měsíců a 1/3 měsíce aktuálního,
sloupec 5 ... rozdíl mezi výpočtem stávajícího zajištění a alternativní varianty 1,
sloupec 6 ... měsíční náklady vázanosti rozdílu částky uložené na neúročeném účtu. Vypočteno jako 1/12 výnosu z ročního vkladu úročeného 2 % (v jednotkách),
sloupec 7 ... měsíční náklady rozdílu při poskytnutí bankovní záruky. Vypočteno jako 1/12 z roční ceny bankovní záruky (0,5 %).

Vzhledem k tomu, že doba pro stávající zajištění daně (30 dní) se prodlouží na 70 dní, dojde
v ilustrativním případě k nárůstu dodatečných nákladů i u oprávněného příjemce pro
opakované přijímání minerálních olejů, u kterého nedojde k navýšení objemu přijatých
minerálních olejů.
Při konstantním objemu dodávek motorové nafty ve výši 1 mil. litrů měsíčně vynaloží tento
oprávněný příjemce v roce 2013 dodatečné náklady ve výši 292 tis. Kč při poskytování
zajištění složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně
zřízený správcem daně, resp. 73 tis. Kč při aplikaci bankovní záruky oproti současnému stavu.
Tento nárůst nákladů lze považovat za významný.
U daňových skladů bude situace komplikovanější, a zejména nákladnější. Je nutné brát
v úvahu, že daňový sklad nakládá v režimu podmíněného osvobození od daně nejen
s minerálními oleji přijímanými, ale i s minerálními oleji v tomto režimu dopravovanými,
vyráběnými a skladovanými. Nabízí se tedy otázka, zda tuto variantu č. 1 aplikovat na daňové
sklady výrobní. V podobné situaci jako oprávněný příjemce jsou distribuční daňové sklady,
které také nemusí disponovat majetkem, který by pokrýval případná rizika zneužití
minerálních olejů. Je však velmi těžké odlišit, na které daňové sklady by se měl tento striktní
režim zajištění daně aplikovat, neboť ani některé výrobní daňové sklady nemusí
odpovídajícím majetkem disponovat (například výroba směsných pohonných hmot).
Z hlediska kontroly je v případě této alternativní varianty velmi obtížné sledovat každodenní
změny stavu minerálních olejů, se kterými daňový subjekt nakládá, zejména pokud není
nastaven jakýkoliv limit.
10.1.3.7.2.2.2 Přínosy
Přínosem této varianty pro veřejné rozpočty je případné snížení nezajištěného množství
minerálních olejů, se kterými subjekt nakládá. Hypotetické porovnání se stávajícím stavem
poskytuje tabulka č. 9 (příklad se vztahuje pouze na oprávněné příjemce pro opakované
přijímání minerálních olejů).

Tabulka č. 9: Srovnání výše nedoplatku na spotřební dani u hypotetického cíleného nárůstu objemu dodávek motorové nafty - stávající stav vs. varianta č. 1 – nárůst dodávek
motorové nafty v únoru lednu a únoru 2013 o 400 %, březen 2013 pouze objem dodávek za prvních deset kalendářních dní měsíce (splatnost lednové povinnosti přiznat a zaplatit
spotřební daň)
Hypotetický objem
dodávek MO
(v tis. litrech)

Hypotetická výše
zajištění daně dnes
(v Kč)

Hypotetická výše
zajištění daně varianta
č. 1 (v Kč)

Povinnost přiznat
a zaplatit daň
v ZO (v Kč)

Platba daně
(posun 2 měsíce PPZD)

Dlužná částka dnes

Dlužná částka varianta č. 1

I.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

II.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

III.12

1000

Nelze vypočítat

25 550 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

IV.12

1000

Nelze vypočítat

25 550 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

V.12

1000

Nelze vypočítat

25 550 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

VI.12

1000

Nelze vypočítat

25 550 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

VII.12

1000

Nelze vypočítat

25 550 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

VIII.12

1000

Nelze vypočítat

25 550 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

IX.12

1000

Nelze vypočítat

25 550 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

X.12

1000

Nelze vypočítat

25 550 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

XI.12

1000

Nelze vypočítat

25 550 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

XII.12

1000

Nelze vypočítat

25 550 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

I.13

5000

10 950 000

40 150 000

54 750 000

10 950 000

-29 200 000

0

II.13

25000

14 600 000

156 950 000

273 750 000

10 950 000

-142 350 000

0

III.13

25000

36 500 000

602 250 000

273 750 000

54 750 000

-383 250 000

0

Pozn. použité zkratky: minerální olej (MO), zdaňovací období (ZO), nelze vypočítat ….. není k dispozici dostatek údajů (nejsou data za předcházející kalendářní rok).
sloupec 2 ... počet přijatých MO v ZO,
sloupec 3 ... výše zajištění daně podle stávajícího výpočtu: vypočteno jako měsíční aritmetický průměr skutečnosti za předcházejících 12 měsíců,
sloupec 4 ... výpočet zajištění daně podle varianty č. 1; zajištění daně přibližně odpovídá 70 dnům (splatnost daně), tj. jedná se o součet předcházejících dvou měsíců a 1/3 měsíce
aktuálního (pro březen 2013 je uvedeno pouze prvních 10 dní),
sloupec 5 ... povinnost přiznat a zaplatit daň, pokud byly všechny MO v daném období uvedeny do volného daňového oběhu, tj. platí plně pouze pro oprávněné příjemce, daňové
sklady mohou mít některé zboží v režimu podmíněného osvobození od daně, některé zboží mohlo být v režimu podmíněného osvobození od daně odesláno jinam,
sloupec 6 … splatnost daně, tj. posun vzniklé povinnosti přiznat a zaplatit daň o 2 měsíce (40 dní po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla),
sloupec 7 ... rozdíl mezi množstvím zneužitelných MO (tj. objem dodávek za 70 dní) a zajištěním daně - stávající stav,
sloupec 8 ... rozdíl mezi množstvím zneužitelných MO (tj. objem dodávek za 70 dní) a zajištěním daně - varianta č.1.

Z tabulky č. 9 je patrný hypotetický nárůst dodávek motorové nafty o 400 % v lednu 2013 a o
dalších 400 % v únoru 2013. V březnu 2013 je ponechán stejný objem dodávek jako v únoru
neboť se uvažuje pouze s prvními deseti dny tohoto měsíce, než by mělo dojít k úhradě
spotřební daně za leden 2013.
Z tabulky č. 9 je dále patrné, že u minerálních olejů (zde na příkladu motorové nafty) došlo
k redukci potenciálního daňového nedoplatku o 100 %.
10.1.3.7.2.3 Alternativní varianta č. 2
10.1.3.7.2.3.1 Náklady
Negativem této varianty je nedodržení zásady legislativní zdrženlivosti. S tím souvisí
dodatečné náklady spočívající v povinnosti subjektů přizpůsobit se případným novým
změnám. Z hlediska soukromých subjektů tak může například dojít k dodatečným fixním
personálním nákladům na studium nového výpočtu a způsobu sledování výše zajištění daně.
Výpočet zajištění daně vychází z množství vybraných výrobků, se kterými daňový subjekt
nakládal v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období. V případě předpokládané
expanze daňového subjektu na příslušném trhu nebo v případě očekávaného dočasného
navýšení zásob na skladě bude zajištění daně vyšší než dosud, bude rychleji reagovat na
aktuální situaci. Může tak dojít ke zhoršení cash-flow daného subjektu, popřípadě k navýšení
nákladů příležitosti alternativního využití finančních prostředků použitých k zajištění.
Vzhledem k tomu, že od okamžiku navýšení zajištění daně nad stanovený práh 90 % (80 % +
10 %) bude daňový subjekt zajišťovat 100 % aktuálního měsíčního množství minerálních
olejů, se kterými nakládá a také splatnost daně bude posunuta na první den po skončení
zdaňovacího období, ve kterém k navýšení došlo, výrazně se zvýší finanční zatížení daného
subjektu.
Ilustrativní příklady jsou uvedeny v tabulkách č. 10 a týkají se motorové nafty (sazba daně
10,95 Kč/litr) a jsou vztaženy pouze k oprávněným příjemcům pro opakované přijímání
minerálních olejů, protože situace v daňovém skladu je mnohem složitější, neboť zahrnuje i
výrobu, dopravu a skladování minerálních olejů v režimu podmíněného osvobození od daně.

Tabulka č. 10: Finanční dopady varianty č. 2 na oprávněného příjemce pro opakované přijímání minerálních olejů v případě předpokládaného nárůstu objemu dodávek motorové
nafty (MONA)

I.12
II.12
III.12
IV.12
V.12
VI.12
VII.12
VIII.12
IX.12
X.12
XI.12
XII.12
I.13
II.13
III.13
IV.13
V.13
VI.13
VII.13
VIII.13
IX.13
X.13
XI.13
XII.13

Hypotetický objem
MONA, se kterou
oprávněný příjemce
přijímá v ZO
(v tis. litrů)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

Hypotetická výše
zajištění daně podle
stávajícího výpočtu
(v Kč)

Hypotetická výše
zajištění daně varianta 2
(v Kč)

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
10 950 000
14 600 000
18 250 000
21 900 000
25 550 000
29 200 000
32 850 000
36 500 000
40 150 000
43 800 000
47 450 000
51 100 000
Celkem rok 2013

Nelze vypočítat
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
54 750 000
54 750 000
54 750 000
54 750 000
54 750 000
54 750 000
54 750 000
54 750 000
54 750 000
54 750 000
54 750 000
54 750 000

Rozdíl zajištění daně
( v Kč)

Finanční náklady
dříve splacené daně
(v Kč)

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
43 800 000
40 150 000
36 500 000
32 850 000
29 200 000
25 550 000
21 900 000
18 250 000
14 600 000
10 950 000
7 300 000
3 650 000

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
91 250
91 250
91 250
91 250
91 250
91 250
91 250
91 250
91 250
91 250
91 250

Ušlé prostředky při
aplikaci zajištění daně
složením nebo převodem
na neúročený účet
(2 % p. a.) v Kč
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
73 000
158 167
152 083
146 000
139 917
133 833
127 750
121 667
115 583
109 500
103 417
6 083
1 387 000

Finanční náklady
při aplikaci
bankovní záruky
(0,5 % p. a.) v Kč
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
18 250
107 979
106 458
104 938
103 417
101 896
100 375
98 854
97 333
95 813
94 292
92 771
1 122 375

Pozn. použité zkratky: zdaňovací období (ZO), nelze vypočítat ….. není k dispozici dostatek údajů (nejsou data za předcházející kalendářní rok).
sloupec 2 ... objem dodané motorové nafty (v tis. litrech),
sloupec 3 ... výpočet stávajícího zajištění daně; vypočteno jako aritmetický průměr skutečnosti za předcházejících 12 měsíců a vynásobeno sazbou daně z MONA 10.950 Kč/1000
litrů,
sloupec 4 ... výpočet zajištění daně podle alternativní varianty č. 2; oprávněný příjemce porovnává zajištění daně odpovídající 80 % předcházejícího ZO a objem motorové nafty v
konkrétním dni aktuálního ZO, pokud je objem více jak o 10 % vyšší než poskytnuté zajištění daně, dozajišťuje na 100 % objemu v daném ZO,
sloupec 5 ... rozdíl mezi výpočtem stávajícího zajištění a alternativní varianty 2,
sloupec 6 ... měsíční náklady vyplývající z toho, že finanční prostředky, které subjekt použil k „dřívější“ úhradě daně, nemůže vložit na úročený účet 2 % (v Kč),
sloupec 7….měsíční náklady vázanosti rozdílu v zajištění na neúročeném účtu (stávající stav vs. výpočet zajištění podle alternativní varianty č.2); vypočteno jako 1/12 výnosu z
ročního vkladu úročeného 2 % (v jednotkách) plus měsíční náklady dříve zaplacené daně,
sloupec 8 ... měsíční náklady rozdílu výpočtů zajištění při poskytnutí bankovní záruky; vypočteno jako 1/12 z roční ceny rozdílu bankovní záruky (0,5 %) plus měsíční náklady dříve
uhrazené daně.

Z tabulky č. 10 vyplývá, že zajištění daně vypočítávané podle variantního řešení č. 2 se navýší rychleji,
než zajištění daně vypočítávané podle současného znění zákona. Z toho však také vyplývá, že při
uvažované expanzi objemu vybraných výrobků, se kterými subjekt nakládá, dojde k navýšení jeho
finančních nákladů. K dalšímu nárůstu nákladů dojde z titulu zkrácení lhůty splatnosti, tj. v případě
převýšení daného limitu objemu dodávek na první den po skončení zdaňovacího období, ve kterém
k převýšení došlo. Je samozřejmě k diskusi, zda a jak tuto lhůtu splatnosti případně posunout.
Pokud oprávněný příjemce pro opakované přijímání minerálních olejů (u kterého se zvýší objem
přijatých minerálních olejů z 1 mil. litrů na 5 mil. litrů měsíčně) používá zajištění daně složením nebo
převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně (bez
nároku na úrok z vložené částky), vyšší hodnota vázané částky a zkrácení lhůty splatnosti povede
k ušlému zisku subjektu ve výši 1,39 mil. Kč oproti stávajícímu stavu, což přibližně (při
předpokládané marži 2 Kč/l) odpovídá 1,2 % zisku. V případě aplikace bankovní záruky by tento
nárůst nákladů činil přibližně 1,1 mil. Kč. Takový nárůst nákladů lze považovat za významný.
Nárůst nákladů se však nedotkne pouze oprávněného příjemce pro opakované přijímání minerálních
olejů, kterému vzrostl objem dodávek, ale i oprávněného příjemce, jenž realizuje konstantní objem
měsíčních dodávek. K tomu dojde zejména z titulu zkrácení lhůty splatnosti u oprávněného příjemce,
jenž v aktuálním měsíci realizuje objem dodávek, které přesáhnou 90 % objemu dodávek
předcházejícího zdaňovacího období (80 % + 10 %), což je uvedeno v tabulce č. 11.

Tabulka č. 11: Finanční dopady alternativní varianty č. 2 na oprávněného příjemce pro opakované přijímání minerálních olejů v případě předpokládaného konstantního objemu
dodávek motorové nafty

I.12
II.12
III.12
IV.12
V.12
VI.12
VII.12
VIII.12
IX.12
X.12
XI.12
XII.12
I.13
II.13
III.13
IV.13
V.13
VI.13
VII.13
VIII.13
IX.13
X.13
XI.13
XII.13

Hypotetický objem MONA,
se kterou oprávněný
příjemce přijímá v ZO
(v tis. litrů)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Hypotetická výše zajištění
daně podle stávajícího
výpočtu (v Kč)

Hypotetická výše zajištění
daně varianta 2 (v Kč)

Rozdíl zajištění
daně (v Kč)

Finanční náklady dříve
splacené daně (v Kč)

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000

Nelze vypočítat
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000
10 950 000

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
-

Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250

Celkem rok 2013

Ušlé prostředky při aplikaci
zajištění daně složením nebo
převodem na neúročený účet
(2 % p. a.) v Kč
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
219 000

Finanční náklady při
aplikaci bankovní záruky
(0,5 % p. a.) v Kč
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
Nelze vypočítat
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
18 250
219 000

Pozn. použité zkratky: motorová nafta (MONA), zdaňovací období (ZO), nelze vypočítat ….. není k dispozici dostatek údajů (nejsou data za předcházející kalendářní rok).
sloupec 2 ... objem dodané motorové nafty (v tis. litrech),
sloupec 3 ... výpočet stávajícího zajištění daně; vypočteno jako aritmetický průměr skutečnosti za předcházejících 12 měsíců a vynásobeno sazbou daně z MONA 10.950 Kč/1000 litrů,
sloupec 4 ... výpočet zajištění daně podle alternativní varianty č. 2; oprávněný příjemce porovnává zajištění daně odpovídající 80 % předcházejícího ZO a objem motorové nafty v konkrétním dni
aktuálního ZO, pokud je objem více jak o 10 % vyšší než poskytnuté zajištění daně, dozajišťuje na 100 % objemu v daném ZO,
sloupec 5 ... rozdíl mezi výpočtem stávajícího zajištění a alternativní varianty 2,
sloupec 6 ... měsíční náklady vyplývající z toho, že finanční prostředky, které subjekt použil k „dřívější“ úhradě daně, nemůže vložit na úročený účet 2 % (v Kč),
sloupec 7….měsíční náklady vázanosti rozdílu v zajištění uloženého na neúročeném vkladu (stávající stav vs. výpočet zajištění podle alternativní varianty č.2); vypočteno jako 1/12 výnosu z ročního
vkladu úročeného 2 % (v jednotkách) plus měsíční náklady dříve zaplacené daně,
sloupec 8 ... měsíční náklady rozdílu výpočtů zajištění při poskytnutí bankovní záruky; vypočteno jako 1/12 z roční ceny rozdílu bankovní záruky (0,5 %) plus měsíční náklady dříve uhrazené daně.

Z tabulky č. 11 vyplývá, že dojde k nárůstu nákladů pouze z titulu zkrácení lhůty splatnosti, tj.
v případě převýšení daného limitu objemu dodávek na první den po skončení zdaňovacího
období, ve kterém k převýšení došlo. Je samozřejmě k diskusi, zda a jak tuto lhůtu splatnosti
případně posunout.
Pokud oprávněný příjemce pro opakované přijímání minerálních olejů (u kterého činí
konstantní objem přijatých minerálních olejů 1 mil. litrů měsíčně) používá zajištění daně
poskytnuté složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet zřízený pro tyto
účely správcem daně (bez nároku na úrok z vložené částky) nebo aplikuje bankovní záruku,
zkrácení lhůty splatnosti povede k ušlému zisku subjektu ve výši 219 tis. Kč ročně oproti
stávajícímu stavu, což přibližně (při předpokládané marži 2 Kč/l) odpovídá 0,9 % zisku.
Takový nárůst nákladů se také jeví jako poměrně významný.
10.1.3.7.2.3.2 Přínosy
Přínosy této varianty spočívají ve zpřehlednění stávajícího výpočtu zajištění spotřební daně u
minerálních olejů. Z hlediska podnikatelských subjektů tak může jít o odstranění některých
nejistot. Vyčíslení toho typu benefitů je však obtížné.
Přínosem této varianty pro veřejné rozpočty je snížení nezajištěného množství minerálních
olejů, se kterým dotčený subjekt nakládá. Hypotetický příklad pro motorovou naftu je
vykreslen v tabulce č. 12 (tento hypotetický příklad se vztahuje pouze na oprávněné příjemce
pro opakované přijímání minerálních olejů)

Tabulka č. 12: Srovnání výše nedoplatku na spotřební dani u hypotetického cíleného nárůstu objemu dodávek motorové nafty - stávající stav vs. varianta č. 2 – nárůst dodávek
motorové nafty v únoru lednu a únoru 2013 o 400 %, březen 2013 pouze objem dodávek za prvních deset kalendářních dní měsíce (splatnost lednové povinnosti přiznat a zaplatit
spotřební daň)
Hypotetický objem MONA,
se kterým daňový subjekt
skutečně nakládá v ZO
(v tis. l)

Hypotetická výše zajištění
daně podle stávajícího
výpočtu (v Kč)

Hypotetická výše
zajištění daně
varianta 2 (v Kč)

Povinnost přiznat a
zaplatit daň ve ZO (v
Kč) - pouze pro
oprávněného příjemce

Platba daně stávající stav
(posun 2 měsíce od vzniku
ZO, ve kterém vznikla
povinnost přiznat a
zaplatit daň

Platba daně podle
alternativní varianty č. 2
(1. den následujícího
měsíce)

Dlužná částka podle
stávajícího výpočtu
zajištění daně

Dlužná částka
podle výpočtu
zajištění ve
variantě č. 2

I.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

II.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

10 950 000

Nelze vypočítat

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

III.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

10 950 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

IV.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

10 950 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

V.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

10 950 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

VI.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

10 950 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

VII.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

10 950 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

VIII.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

10 950 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

IX.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

10 950 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

X.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

10 950 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

XI.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

10 950 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

XII.12

1000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

10 950 000

10 950 000

10 950 000

Nelze vypočítat

Nelze vypočítat

I.13

5000

10 950 000

54 750 000

54 750 000

10 950 000

10 950 000

-29 200 000

0

II.13

25000

14 600 000

273 750 000

273 750 000

10 950 000

54 750 000

-142 350 000

0

III.13

25000

36 500 000

273 750 000

273 750 000

54 750 000

273 750 000

-383 250 000

0

Pozn. použité zkratky: minerální olej (MO), zdaňovací období (ZO), nelze vypočítat ….. není k dispozici dostatek údajů (nejsou data za předcházející kalendářní rok).
sloupec 2 ... počet přijatých MO v ZO,
sloupec 3 ... výše zajištění daně podle stávajícího výpočtu: vypočteno jako měsíční aritmetický průměr skutečnosti za předcházejících 12 měsíců,
sloupec 4 ... výpočet zajištění daně podle varianty č. 1; zajištění daně přibližně odpovídá 70 dnům (splatnost daně), tj. jedná se o součet předcházejících dvou měsíců a 1/3 měsíce
aktuálního (pro březen 2013 je uvedeno pouze prvních 10 dní),
sloupec 5 ... povinnost přiznat a zaplatit daň, pokud byly všechny MO v daném období uvedeny do volného daňového oběhu, tj. platí plně pouze pro oprávněné příjemce, daňové
sklady mohou mít některé zboží v režimu podmíněného osvobození od daně, některé zboží mohlo být v režimu podmíněného osvobození od daně odesláno jinam,
sloupec 6 … splatnost daně, tj. posun vzniklé povinnosti přiznat a zaplatit daň o 2 měsíce (40 dní po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla),
sloupec 7 ... rozdíl mezi množstvím zneužitelných MO (tj. objem dodávek za 70 dní) a zajištěním daně - stávající stav,
sloupec 8 ... rozdíl mezi množstvím zneužitelných MO (tj. objem dodávek za 70 dní) a zajištěním daně - varianta č.1.

- 93 Z tabulky č. 12 je patrný hypotetický nárůst dodávek motorové nafty o 400 % v lednu 2013 a
o dalších 400 % v únoru 2013. V březnu 2013 je ponechán stejný objem dodávek jako
v únoru, neboť se uvažuje pouze s prvními deseti dny tohoto měsíce, než by mělo dojít
k úhradě spotřební daně za leden 2013 (podle stávajícího stavu). Z pohledu oprávněného
příjemce pro opakované přijímání minerálních olejů, který plánuje porušit zákonem stanovené
povinnosti, jsou dodávky v následujícím zdaňovacím období irelevantní, neboť již k prvnímu
dni mu nastává povinnost uhradit daň.
Z tabulky č. 12 je dále patrné, že u minerálních olejů (zde na příkladu u motorové nafty) došlo
k eliminaci potenciálního daňového nedoplatku o 100 %.
Dalším přínosem této varianty je relativně jednoduchý výpočet snížení zajištění daně při
hypotetickém poklesu dodávek, neboť se kryje se standardním navrhovaným způsobem
výpočtu zajištění daně.
10.1.3.7.3 Posouzení vhodnosti výše stanovených stropů zajištění daně u daňových
skladů
10.1.3.7.3.1 Varianta 0
10.1.3.7.3.1.1 Náklady
Tato nulová varianta by mohla být do budoucna spojena s potenciálními nedoplatky na
spotřební dani, především u minerálních olejů.. S touto variantou souvisí fakt, že při
stávajících výších stropů zajištění spotřební daně složením nebo převodem finančních
prostředků na depozitní účet zřízený správcem daně nejsou vybrané výrobky, u kterých hrozí
aktuální zneužití, zajištěny v plné výši.
Tento typ podvodného jednání nebyl dosud zjištěn, nicméně v případě realizace některého
opatření v rámci řešení problému s výpočtem zajištění daně u daňových skladů a oprávněných
příjemců by potenciálně mohlo dojít k přesunu tohoto typu podvodného jednání a zneužití
institutu maximální výše zajištění daně při poskytnutí zajištění daně složením nebo převodem
finančních prostředků na depozitní účet zřízený správcem daně.
Z hlediska správce daně představují náklady této nulové varianty dodatečné náklady (oproti
alternativním variantám) související s intenzivnější vyhledávací činností a následným
vydáváním zajišťovacích příkazů podle § 167 daňového řádu, resp. § 20b zákona o
spotřebních daních. Taktéž lze mezi tyto náklady řadit náklady spojené s případnými řešeními
soudních sporů vzniklých v souvislosti s prováděním těchto zajišťovacích příkazů.
10.1.3.7.3.1.2 Přínosy
Přínosem této nulové varianty by bylo ponechání stávajícího stavu jakožto jedné
z charakteristik predikovatelného podnikatelského prostředí a dodržení zásady legislativní
zdrženlivosti. Pozitivem této varianty jsou též nulové dodatečné náklady přizpůsobení se
případným novým změnám.
10.1.3.7.3.2 Alternativní varianta č. 1
10.1.3.7.3.2.1 Náklady
Provozovatel daňového skladu, který zajistí daň finančními prostředky na účet zřízený pro
tyto účely správcem daně, nemá nárok na úrok ze složené částky. Subjektům, které v současné

- 94 době volí tento typ zajištění daně, tak mohou při zrušení stropu zajištění vzrůst náklady
spojené s navýšením částky zajištění daně nebo s přechodem na jiný typ zajištění daně
(finanční/bankovní záruku). S tím souvisí administrativní a časová náročnost.
To se může samozřejmě lišit podle typu daňového skladu a také stávajícího typu zajištění
daně. Hypotetický příklad navýšení nákladů pro výběr největších daňových skladů v České
republice je uveden v tabulkách č. 13 až 15. K těmto konkrétním nárůstům nákladů však
dojde pouze za předpokladu, že nebude správcem daně vyhověno případné žádosti o snížení
zajištění daně resp. upuštění od zajištění daně (tato možnost existuje již ve stávajícím znění
zákona).
Tabulka č. 13 se týká největšího daňového skladu na minerální oleje, společnosti ČEPRO,
a.s.
Tabulka č. 13: Hypotetické navýšení nákladů zajištění daně – alternativní varianta č. 1 – zrušení stropů zajištění
– ČEPRO, a.s.
rok 2011
BA (kt)

produktovod

vlak
763

81

1659

249

BA (m3)

1 024 161

108 725

Nafta (m3)

1 993 990

299 279

Nafta (kt)

Spotřební daň (v Kč za rok)
Zajištění daně (odpovídá měsíčnímu průměru v Kč)
Současné náklady při zajištění 100 mil. složením nebo převodem na neúročený účet (2 % p. a.) v Kč za rok

39 657 553 110
3 304 796 093
2 000 000

Aplikace finanční záruky (0,5 % p. a.) - v Kč za rok

16 523 980

Náklady ponechání zajištění daně složením nebo převodem na neúročený účet v plné výši (2 %
p. a.) - v Kč za rok

66 095 922

Zdroj dat: Výroční zpráva ČEPRO, a.s. – rok 2011, hypotetická cena bankovní záruky – průměr hodnot

Z tabulky č. 13 je patrné, že v roce 2011 podnik realizoval objem dodávek bezolovnatého
benzínu a motorové nafty v množství, za které mělo být poskytnuto zajištění daně cca 39,7
mld. Kč. Měsíční objem realizovaných dodávek vede tedy k zajištění ve výši cca 3,3 mld. Kč.
Pokud by tedy podnik za stávajícího stavu zvolil formu zajištění daně poskytnutého složením
nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet zřízený pro tyto účely správcem daně,
kdy maximální částka zajištění daně činí 100 mil. Kč, činil by při úrokové sazbě 2 % p. a.
náklad takovéhoto zajištění 2 mil. Kč ročně (0,3 % provozního přebytku společnosti v roce
2011). Pokud by podnik za stávajícího stavu zvolil zajištění daně prostřednictvím bankovní
záruky, kde nejsou nastaveny stropy, při hypotetické ceně bankovní záruky (0,5 % p. a.) by
jeho náklady činily cca 16,5 mil. Kč.
Pokud by byly finanční stropy pro daňové sklady zrušeny, byl by podnik ekonomicky nucen
přejít na formu zajištění prostřednictvím bankovní záruky. Tedy vzrostly by mu náklady o
14,5 mil. Kč (ze 2 mil. Kč na 16,5 mil. Kč), což je 2,5 % z provozního přebytku podniku
v roce 2011. Při ponechání zajištění daně složením nebo převodem finančních prostředků na
depozitní účet zřízený pro tyto účely správcem daně (bez stanoveného stropu) by náklady
firmy vzrostly o 64,1 mil. Kč na 66,1 mil. Kč (10 % z provozního přebytku společnosti v roce
2011).

- 95 Tento nárůst nákladů odpovídá ponechání stávajícího stavu výpočtu a způsobu sledování výše
zajištění daně. V případě realizace varianty výpočtu zajištění daně tak, jak je navrhováno u
minerálních olejů ve variantním řešení č. 1, tedy zajištění ve výši dosud nesplatné a
neuhrazené spotřební daně, byly by dodatečné náklady přibližně dvojnásobné.
Tabulka č. 14 se týká velkého daňového skladu lihu, společnosti Cukrovary a lihovary TTD,
a.s.
Tabulka č. 14: Hypotetické navýšení nákladů zajištění daně – alternativní varianta č. 1 – zrušení stropů zajištění
– Cukrovary a lihovary TTD, a.s.
Roční produkce lihu (hl)
Teoretická spotřební daň (v Kč)
Zajištění daně (odpovídá měsíčnímu průměru v Kč)
Současné náklady při zajištění 120 mil. složením nebo převodem na neúročený účet (2 % p. a.) - v Kč za rok

1 000 000
28 500 000 000
2 375 000 000
2 400 000

Aplikace finanční záruky (0,5 % p. a.) - v Kč za rok

11 875 000

Náklady ponechání zajištění daně složením nebo převodem na neúročený účet v plné výši (2 % p. a.) - v Kč za
rok

47 500 000

Zdroj dat: Webové stránky Cukrovary a lihovary TTD, a.s. (data: obrat 7,5 mld. Kč, výroba ethanolu 1 mil. hl,
počet daňových skladů lihu – 2)

Z tabulky č. 14 je patrné, že v roce 2012 podnik realizoval výrobu lihu ve výši 1 mil. hl, což
odpovídá spotřební dani ve výši cca 28,5 mld. Kč. Měsíční objem realizované výroby vede
tedy k zajištění spotřební daně ve výši cca 2,4 mld. Kč. Pokud by tedy podnik za stávajícího
stavu zvolil formu zajištění daně složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní
účet zřízený pro tyto účely správcem daně, kdy maximální částka zajištění daně u lihu činí
120 mil. Kč, činil by při úrokové sazbě 2 % p. a. náklad takovéhoto zajištění 2,4 mil. Kč
ročně (0,03 % finančního obratu společnosti v roce 2012).
Pokud by byly finanční stropy pro daňové sklady zrušeny, byla by společnost teoreticky
nucena přejít na formu zajištění daně prostřednictvím bankovní záruky. Při sazbě 0,5 % p. a.
by roční náklad na zajištění vzrostl o 9,5 mil. Kč na cca 11,9 mil. Kč (0,16 % z finančního
obratu společnosti v roce 2012). Při ponechání zajištění daně ve formě složení nebo převodu
finančních prostředků na depozitní účet zřízený pro tyto účely správcem daně by náklady
firmy vzrostly o 45,1 mil. Kč na 47,5 mil. Kč (0,63 % z finančního obratu společnosti v roce
2012).
Tabulka č. 15 se týká největšího daňového skladu tabákových výrobků, společnosti Philip
Morris, a.s.
Tabulka č. 15: Hypotetické navýšení nákladů zajištění daně – alternativní varianta č. 1 – zrušení stropů zajištění
– Philip Morris, a.s.
Spotřební daň za rok 2011 (v Kč)
Zajištění daně (odpovídá měsíčnímu průměru v Kč)

7 262 000 000
605 166 667

Současné náklady při zajištění 100 mil. složením nebo převodem na neúročený účet (2 % p. a.) - v Kč za rok

2 000 000

Aplikace finanční záruky (0,5 % p. a.) - v Kč za rok

3 025 833

Náklady ponechání zajištění daně složením nebo převodem na neúročený účet v plné výši (2 % p. a.) - v Kč za
rok

Zdroj dat: Výroční zpráva Philip Morris, a.s. – rok 2011

12 103 333
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výrobků, z kterých měla být uhrazena spotřební daň ve výši cca 7,3 mld. Kč. Měsíční objem
realizovaných dodávek vede tedy k zajištění spotřební daně ve výši cca 605 mil. Kč. Pokud by
tedy podnik za stávajícího stavu zvolil formu zajištění daně složením nebo převodem
finančních prostředků na depozitní účet zřízený pro tyto účely správcem daně, kdy maximální
částka zajištění daně u tabákových výrobků činí 100 mil. Kč, činil by při úrokové sazbě 2 %
p. a. náklad takovéhoto zajištění 2 mil. Kč ročně (0,08 % provozního přebytku po zdanění
v roce 2011).
Pokud by byly finanční stropy pro daňové sklady zrušeny, byla by společnost teoreticky
nucena přejít na formu zajištění daně prostřednictvím bankovní záruky. Při sazbě 0,5 % p. a.
by roční náklad na zajištění vzrostl o 1 mil. Kč na cca 3 mil. Kč (0,12 % z provozního
přebytku po zdanění v roce 2011). Při ponechání zajištění daně ve formě složení nebo
převodu finančních prostředků na depozitní účet zřízený pro tyto účely správcem daně by
náklady firmy vzrostly o 10,1 mil. Kč na 12,1 mil. Kč (0,48 % z provozního přebytku po
zdanění v roce 2011).
10.1.3.7.3.2.2 Přínosy
Kvantifikace přínosů je vzhledem k neexistenci reálných dat a případů zneužití stropů
zajištění daně velmi obtížná. U minerálních olejů správce daně navrhuje zrušení stropů u
daňových skladů v případě zajištění daně složením nebo převodem finančních prostředků na
depozitní účet zřízený pro tyto účely správcem daně. Obává se totiž, že výše popsaný vznik
daňového nedoplatku u oprávněného příjemce minerálních olejů, který souvisí s prudkým
navýšením objemu zneužitelných minerálních olejů, se kterými subjekt nakládá, aniž by
uhradil daň (druhý řešený problém) může být potenciálně uskutečněn i daňovými sklady.
Eliminace možnosti vzniku tohoto typu daňového nedoplatku povede ke snížení nutnosti
aplikace zajišťovacích příkazů podle § 167 daňového řádu, resp. § 20b zákona o spotřebních
daních správcem daně.
Přínosy navýšení stropů při zajištění daně formou složení nebo převodu finančních
prostředků na depozitní účet zřízený pro tyto účely správcem daně u komodit podléhajících
spotřební dani je možno kvantifikovat až po konzultacích o konkrétních hodnotách zvolených
stropů. Dosavadní konzultace uskutečněné nad daným tématem vedly s ohledem na rizikovost
jednotlivých komodit k návrhu na navýšení stropu pouze u minerálních olejů (na 1,5 mld.
Kč).
10.1.3.7.4 Zajištění daně u zkapalněných ropných plynů v režimu podmíněného
osvobození od daně
10.1.3.7.4.1 Varianta 0
10.1.3.7.4.1.1 Náklady
Zákon o spotřebních daních nebude explicitně uvádět, že zajištění daně u oprávněných
příjemců pro opakované přijímání zkapalněných ropných plynů a u daňových skladů
zkapalněných ropných plynů odpovídá výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena,
jako kdyby tyto plyny byly použity pro pohon motorů. To by mohlo vést k nejednotným
výkladům v aplikační praxi.
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Nebude explicitně navýšeno zajištění daně u oprávněného příjemce pro opakované přijímání
zkapalněných ropných plynů a daňových skladů zkapalněných ropných plynů. Také jim
nevzrostou administrativní náklady spojené se studiem nově stanoveného způsobu výpočtu
zajištění daně.
10.1.3.7.4.2 Alternativní varianta
10.1.3.7.4.2.1 Náklady
Vzrostou administrativní náklady spojené se studiem nově stanoveného způsobu výpočtu
zajištění daně. Také mohou v některých případech vzrůst náklady oprávněných příjemců pro
opakované přijímání zkapalněných ropných plynů a daňových skladů spojené s navýšením
zajištění daně.
10.1.3.7.4.2.2 Přínosy
Snižuje se riziko zneužití při nakládání se zkapalněnými ropnými plyny v případě, kdy není
znám jejich konečný účel použití, který je rozhodující pro určení sazby spotřební daně.
10.1.3.8 Návrh řešení
Jedním z hlavních kritérií při posouzení návrhu řešení obou okruhů řešené problematiky je
výše nákladů, které dopadnou na dotčené subjekty v porovnání s potenciálem redukce
nekalého chování konkrétních rizikových subjektů, které mohou nakládat s nezdaněnými
vybranými výrobky.
V rámci prvního okruhu řešené problematiky je dalším kritériem posouzení, zda navrhovaná
opatření nebudou neúměrně dopadat na subjekty, které řádně a včas plní své povinnosti vůči
správci spotřební daně.
10.1.3.8.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
10.1.3.8.1.1 Výpočet a následné sledování výše zajištění daně pro všechny komodity
podléhající spotřební dani (§ 21 zákona o spotřebních daních)
Materiál obsahuje tři varianty. Nulová varianta plošně nezatíží všechny subjekty nakládající
s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani a proto je z pohledu prvního kritéria
hodnocena jako nejlepší. Naopak alternativní varianta č. 1, která je nákladově nejnáročnější,
je z hlediska tohoto kritéria hodnocena jako nejproblematičtější. Z hlediska druhého
posuzovaného kritéria (nárůstu nákladů správce daně) se jeví jako nejlepší nulová varianta.
Vzhledem k obtížnosti výpočtu je z tohoto hlediska hodnocena jako nejhorší alternativní
varianta č. 2. Vzhledem ke konstrukci výpočtu zajištění daně je z pohledu redukce nekalého
jednání (včetně jednání vedoucího ke vzniku daňových nedoplatků) nejlépe hodnocena
alternativní varianta č. 1. Kritérium právní jistoty subjektů je zde posuzováno zejména
s ohledem na obsáhlost změn legislativního textu a složitost případného nového výpočtu
zajištění daně. Také pod toto kritérium spadají nejistoty spojené s případnými změnami
způsobu zajištění daně (tj. například případný ekonomicky vynucený přechod z hotovostního
zajištění na finanční záruku, resp. vyjednávání s bankami o nových podmínkách případně
navýšené finanční záruky). Z tohoto pohledu se jeví jako nejlepší nulová varianta,
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tabulka č. 16.
Pokud jsou uvažována všechna kritéria vcelku, lze za nejvhodnější považovat nulovou
variantu. Vzhledem k tomu, že obě alternativní varianty vedou k plošnému zatížení subjektů,
které jsou povinny poskytovat zajištění daně, nebyla vybrána žádná z alternativních variant.
Přestože alternativní varianty nabízí určitý potenciál k snížení rizikového jednání (včetně
chování vedoucího ke vzniku daňových nedoplatků), dopady na subjekty, které plní řádně a
včas své povinnosti, jsou výrazné a vedly by k ohrožení výkonu jejich podnikatelské činnosti
a snížení jejich konkurenceschopnosti. Je nutno mít na zřeteli, že náklady alternativních
variant by měly neadekvátně vysoký dopad na všechny subjekty poskytující zajištění daně,
přestože na vzniku daňových nedoplatků (byť vysokých) se podílí pouze velmi omezený
počet subjektů.
Tabulka č. 16

Pořadí variant

Varianta 0

Varianta 1

Varianta 2

Zvýšení nákladů všech subjektů na trhu

1.

3.

2.

Náklady na správce daně

1.

2.

3.

Potenciál redukce nekalého jednání

3.

1.

2.

Právní jistota subjektů

1.

2.

3.

Celkem

6

8

10

Ze souvisejících diskuzí vyplynulo, že při zachování stávajícího stavu je vhodné provést
technickou úpravu, která je součástí alternativních variant. Jedná se o zpřesnění, že pod
vybrané výrobky, které jsou přijímané provozovatelem daňového skladu a které slouží jako
podklad pro výpočet zajištění daně, se také zahrnují vybrané výrobky, které byly
provozovatelem daňového skladu přijaty v místě přímého dodání.
10.1.3.8.1.2 Specifická úprava zajištění daně z minerálních olejů
Materiál obsahuje tři varianty. Nulová varianta plošně nezatíží všechny subjekty nakládající
s minerálními oleji, a proto se z pohledu prvního kritéria jeví jako nejlepší. Naopak
alternativní varianta č. 1, která je nákladově nejnáročnější, je z hlediska tohoto kritéria
hodnocena jako nejproblematičtější. Z hlediska druhého posuzovaného kritéria (nárůstu
nákladů správce daně) lze za nejlepší považovat nulovou variantu. Vzhledem k obtížnosti
výpočtu je z hlediska tohoto kritéria hodnocena jako nejhorší alternativní varianta č. 2.
Vzhledem ke konstrukci výpočtu zajištění daně je z pohledu redukce nekalého jednání (včetně
jednání vedoucího ke vzniku daňových nedoplatků) nejlépe hodnocena alternativní varianta
č. 1.
Kritérium právní jistoty subjektů je zde posuzováno zejména s ohledem na obsáhlost změn
legislativního textu a složitost případného nového výpočtu zajištění daně. Také pod toto
kritérium spadají nejistoty spojené s případnými změnami způsobu zajištění daně (tj.
například případný ekonomicky vynucený přechod z hotovostního zajištění na finanční
záruku, resp. vyjednávání s bankami o nových podmínkách případně navýšené finanční
záruky). Z tohoto pohledu se jeví jako nejlepší nulová varianta, následovaná alternativními
variantami č. 1 a č. 2. Vyhodnocení všech kritérií přehledně uvádí tabulka č. 17.
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variantu. Vzhledem k tomu, že obě alternativní varianty vedou k plošnému zatížení subjektů,
které jsou povinny poskytovat zajištění daně, nebyla vybrána žádná z alternativních variant.
Přestože alternativní varianty nabízí určitý potenciál k snížení rizikového jednání (včetně
chování vedoucího ke vzniku daňových nedoplatků), dopady na subjekty, které plní řádně a
včas své povinnosti, jsou výrazné a vedly by k ohrožení výkonu jejich podnikatelské činnosti
a snížení jejich konkurenceschopnosti. Je nutno mít na zřeteli, že náklady alternativních
variant by měly neadekvátně vysoký dopad na všechny subjekty poskytující zajištění daně,
přestože na vzniku daňových nedoplatků (byť vysokých) se podílí pouze velmi omezený
počet subjektů.
Tabulka č. 17

Pořadí variant

Varianta 0

Varianta 1

Varianta 2

Zvýšení nákladů všech subjektů na trhu

1.

3.

2.

Náklady na správce daně

1.

2.

3.

Potenciál redukce nekalého jednání

3.

1.

2.

Právní jistota subjektů

1.

2.

3.

Celkem

6

8

10

Ze souvisejících diskuzí vyplynulo, že při zachování stávajícího stavu je vhodné provést
technickou úpravu, která je součástí alternativních variant. Jedná se o zpřesnění, že pod
vybrané výrobky, které jsou přijímané provozovatelem daňového skladu a které slouží jako
podklad pro výpočet zajištění daně, se také zahrnují vybrané výrobky, které byly
provozovatelem daňového skladu přijaty v místě přímého dodání. V tomto smyslu bude
upraveno ustanovení obecné části zákona o spotřebních daních týkající se zajištění daně.
10.1.3.8.1.3 Posouzení vhodnosti výše stanovených stropů zajištění daně u daňových
skladů
Materiál obsahuje dvě varianty. Z předchozího podrobného rozboru nastavení stávajících
stropů vyplynulo, že dnes nastavená výše stropů je v rámci zákona o spotřebních daních s
ohledem na aktuální ekonomickou situaci a rizikovost komodity nastavena v neodpovídající
výši pouze u minerálních olejů. U jiné rizikové komodity (lihu) byla výše stropu v souvislosti
s rostoucí výrobou biopaliv již výrazně navýšena.
Stropování zajištění daně u daňových skladů je individuálním nástrojem, který zatíží pouze
některé subjekty, které poskytují zajištění daně složením nebo převodem finančních
prostředků na depozitní účet zřízený správcem daně. Navíc subjekty, které využívají jiné
způsoby zajištění než zmíněné stropování, a které dlouhodobě vykazují finanční stabilitu, plní
řádně a včas své platební povinnosti, jsou plně schopny dostát svým peněžním dluhům a
aktivně spolupracují se správcem daně, mohou i nadále žádat o snížení zajištění resp. upuštění
od zajištění daně (tato možnost je již v současném znění zákona). Z hlediska prvního kritéria
tak lze hodnotit nulovou a alternativní variantu č. 1 stejně.
Stejně tak lze obě varianty hodnotit i z druhého a čtvrtého posuzovaného kritéria. Z hlediska
potenciálu redukce nekalého jednání je hodnocena jako vhodnější alternativní varianta č. 1,
která je vybrána i v rámci komplexního hodnocení všech kritérií.
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Tabulka č. 18

Pořadí variant

Varianta 0

Varianta 1

Zvýšení nákladů všech subjektů na trhu

1. - 2.

1. - 2.

Náklady na správce daně

1. - 2.

1. - 2.

2.

1.

1. - 2.

1. - 2.

6,5

5,5

Potenciál redukce nekalého jednání
Právní jistota subjektů
Celkem

V průběhu vypořádání vnějšího připomínkového řízení byl nad rámec této varianty návrh
zákona upraven tak, že tzv. „strop“ bude uplatňován i v případě poskytování zajištění daně
formou finanční záruky. Stanovena zde bude stejná výše, tedy 1,5 mld. Kč. Správce daně
posoudil možnost spravovatelnosti takové úpravy a návrh podpořil.
Finanční záruka bude muset být přijata správcem daně.
10.1.3.8.1.4 Zajištění daně u zkapalněných ropných plynů v režimu podmíněného
osvobození od daně
Materiál obsahuje dvě varianty. Z hlediska prvního posuzovaného kritéria lze považovat obě
varianty za stejné. Opatření, které je obsaženo v alternativní variantě č. 1, se může zdát jako
plošné, ovšem vzhledem ke skutečnosti, že některé subjekty již v současné době poskytují
v případě dopravy zajištění daně vypočtené podle nejvyšší sazby daně, bude mít tato úprava
dopad jen na některé subjekty. Varianty lze hodnotit shodně i podle druhého a čtvrtého
posuzovaného kritéria.
Z hlediska potenciálu redukce nekalého jednání je hodnocena jako vhodnější alternativní
varianta č. 1, která je vybrána i v rámci komplexního hodnocení všech kritérií.
Vyhodnocení všech kritérií přehledně uvádí tabulka č. 19.
Tabulka č. 19

Pořadí variant

Varianta 0

Varianta 1

Zvýšení nákladů všech subjektů na trhu

1. - 2.

1. - 2.

Náklady na správce daně

1. - 2.

1. - 2.

2.

1.

1. - 2.

1. - 2.

6,5

5,5

Potenciál redukce nekalého jednání
Právní jistota subjektů
Celkem

10.1.4 Povolení subjektů nakládajících s vybranými výrobky podléhajícími spotřební
dani
Po podrobné analýze varianty nabízeného řešení týkajícího se výpočtu a následného sledování
výše zajištění daně bylo shledáno, že vzhledem k plošným dopadům tohoto opatření je
vhodné hledat jiná řešení cílená na potenciálně problémové subjekty nakládající s výrobky
podléhajícími spotřební dani.
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setrvání subjektů v oblasti nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani
s ohledem na jejich potenciální rizikovost.
Z předmětných analýz vyplynula měřítka, podle kterých lze zhodnotit, zda subjekt skýtá
dostatečné záruky, že bude činnost provádět v souladu s právními předpisy. Jedná se o
trestněprávní bezúhonnost, daňovou bezdlužnost, daňovou spolehlivost a ekonomickou
stabilitu subjektu posuzovanou prostřednictvím analýzy. Dále se jedná o možnost správce
daně na základě analýzy zasáhnout do již vydaných povolení v případech, kdy subjekt
vykazuje další rizikové rysy.
S ohledem na jednotlivé typy subjektů je nutné vyhodnotit, jak přistupovat k hodnocení výše
uvedených měřítek v případě jednotlivých povolení vydávaných podle zákona o spotřebních
daních. Činnost zmíněných subjektů je odlišná v návaznosti na různé typy režimů, ve kterých
je s vybranými výrobky nakládáno. U analyzovaných povolení se jedná o režim podmíněného
osvobození od daně a volný daňový oběh (osvobozené vybrané výrobky). Výše uvedená
měřítka je vhodné s ohledem na možnost snížení potenciálu nekalého jednání posuzovat jak
před vydáním příslušných povolení, tak v průběhu jejich trvání. Je také možno opatření
vztáhnout i na ostatní povolení uvedená v zákonu o spotřebních daních.
Tato kapitola proto řeší objektivní nastavení možností individuálního přístupu k subjektům
v rámci jednotlivých povolení tak, aby nebyly plošně zatíženy subjekty, které si řádně plní své
povinnosti ve vztahu ke spotřebním daním. Jedním z možných dílčích řešení navrhovaným
správcem daně může být i vydání nového, časově omezeného povolení, ve kterém může
správce daně držiteli povolení stanovit omezující podmínky pro výkon jeho činnosti. Pokud
ani tímto novým, časově omezeným povolením, nebude dosaženo účelu řízení o změně
povolení z moci úřední, bude možné zahájit řízení o odnětí povolení.
Lze konstatovat, že povolení nakládat s vybranými výrobky by mělo být uděleno pouze
subjektům, které skýtají dostatečnou záruku řádného plnění daňových povinností, a to z toho
důvodu, že udělením povolení dle zákona o spotřebních daních získává jeho držitel
významnou podnikatelskou výhodu, neboť je na základě něj oprávněn nakládat s vybranými
výrobky, u nichž dosud nebyla odvedena daň, popřípadě s vybranými výrobky ve volném
daňovém oběhu (zejména osvobozenými od daně).
Předpokladem řádného plnění daňových povinností je i skutečnost, že subjekt a současně i
jeho statutární orgány či členové statutárních orgánů, své povinnosti řádně plní a plnili i
v minulosti. Rizika neplnění povinností ve vztahu ke spotřebním daním byla shledána
zejména v oblastech trestněprávní bezúhonnosti, daňové bezdlužnosti, daňové
spolehlivosti a ekonomické stability. Působení rizikových subjektů na trhu dále vede
k zvýšení pravděpodobnosti výskytu chování vedoucího ke vzniku daňových nedoplatků.
Vzhledem k tomu, že vybrané výrobky jsou zatíženy ve většině případů vysokou sazbou
spotřební daně, subjekty s nimi mohou nakládat na základě povolení vydávaných podle
zákona o spotřebních daních. Správci daně je tím umožněno detailní seznámení se subjektem
před vydáním povolení, monitorování jeho situace v průběhu trvání povolení a využití
nástrojů, které poskytuje zákon o spotřebních daních pro kontrolu a správu daně. Správce
daně uvádí v povolení zákonem stanovené údaje a podmínky nakládaní s vybranými výrobky.
V jednotlivých ustanoveních týkajících se povolení je uvedeno konkrétně, za jakých
podmínek správce daně povolení změní, vydá nové a odejme staré nebo za jakých podmínek
povolení zcela odejme.
Podmínky vydání, trvání a odejmutí se u jednotlivých povolení liší v závislosti na typu
režimu, ve kterém subjekty s vybranými výrobky nakládají. S ohledem na odlišnosti
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u jednotlivých povolení modifikovány.
Jednotlivé typy povolení:
 zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
podle § 13 zákona o spotřebních daních,
 povolení k provozování daňového skladu podle § 20 zákona o spotřebních daních,
 povolení oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků v režimu
podmíněného osvobození od daně podle § 22 zákona o spotřebních daních,
 povolení oprávněného příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků v režimu
podmíněného osvobození od daně podle § 23 zákona o spotřebních daních,
 povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků podle § 33a
zákona o spotřebních daních,
 povolení k prodeji za ceny bez daně podle § 36 zákona o spotřebních daních,
 povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového
oběhu podle § 60a zákona o spotřebních daních.
 povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů podle § 134g zákona o
spotřebních daních,
 povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů podle § 134r zákona o
spotřebních daních.
Celní správa v současné době eviduje celkem 3667 povolení vydávaných podle zákona o
spotřebních daních. Počty jednotlivých typů povolení jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 1 Počet jednotlivých typů povolení k 27. 2. 2014
Druh povolení

§

Počet
platných
povolení

Zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně

13

662

Zvláštní povolení na přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně

13

347

Povolení k provozování daňového skladu

20

683

Oprávněný příjemce k opakovanému přijímání vybraných výrobků

22

746

Daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků

33a

0

Prodej za ceny bez daně (letiště)

36

9

Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu

60a

1210

Povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů

134g

8

Povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů

134r

2

S ohledem na odlišnosti krytí rizik u jednotlivých typů povolení je níže uvedená analýza
zaměřena na vybrané výrobky, které se nacházejí buď v režimu podmíněného osvobození od
daně nebo ve volném daňovém oběhu bez vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit (režim
osvobození). Jedná se tedy o zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků
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daňového skladu podle § 20 zákona o spotřebních daních a povolení oprávněného příjemce
pro opakované přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
podle § 22 zákona o spotřebních daních. Výsledky analýzy lze následně použít i na ostatní
povolení uvedená v zákoně o spotřebních daních.
10.1.4.1 Trestněprávní bezúhonnost
10.1.4.1.1 Definice problému
Problém možného budoucího neplnění povinností ve vztahu ke spotřebním daním lze
spatřovat ve skutečnosti, že dotčené osoby, stejně jako osoby, které jsou statutárním orgánem
právnických osob nebo členové statutárních orgánů právnických osob byly pravomocně
odsouzeny za majetkový, popřípadě hospodářský trestný čin a dále v riziku, které vyplývá z
případné recidivy.
Pokud byly tyto osoby pravomocně odsouzeny, neskýtají dostatečné záruky, že budou činnost
provádět v souladu s právními předpisy, a to právě s ohledem na jejich trestněprávní minulost.
Pokud spáchaly zákonem předvídaný trestný čin, zvyšuje se míra rizika nezabezpečení
veřejného zájmu na správném stanovení a výběru spotřební daně.
10.1.4.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
V současnosti je vydání povolení vázáno na vydání živnostenského oprávnění. Zákon
č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský
zákon“) v § 6 stanoví všeobecné podmínky provozování živnosti a stanoví, v případě kterých
trestných činů nelze živnost provozovat. Živnostenský zákon vymezuje trestněprávní
bezúhonnost tak, aby byl naplněn konformní výklad práva na podnikání, kdy v souladu s čl. 4
odst. 4 Listiny základních práv a svobod se definice pohybuje v mezích základních práv a
svobod a šetří jejich podstatu a smysl.
Zákon o spotřebních daních řeší zánik povolení v návaznosti na zánik živnostenského
oprávnění. Povolení zaniká dnem zániku živnostenského oprávnění nebo zánikem právnické
osoby (v případě trestných činů podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.). Časový interval
procesu zániku živnostenského oprávnění se může prodlužovat z důvodu obstrukcí subjektu.
V tomto intervalu je stále platné povolení vydané podle zákona o spotřebních daních a subjekt
tak může nadále nakládat s vybranými výrobky. V takových případech je možné v praxi
využívat jiné nástroje stanovené zákonem o spotřebních daních, popřípadě daňovým řádem.
Současné znění zákona o spotřebních daních zatím neřeší trestněprávní bezúhonnost osob,
které jsou statutárním orgánem, nebo členem statutárního orgánu právnické osoby.
Popis současného stavu se týká povolení vydávaných podle § 13, § 20 a § 22 zákona o
spotřebních daních. Výsledky analýzy však lze následně použít i na ostatní povolení uvedená
v zákoně o spotřebních daních.
10.1.4.1.3 Identifikace dotčených subjektů
V případě trestněprávní bezúhonnosti jsou dotčenými subjekty zejména provozovatelé
daňových skladů, oprávnění příjemci pro opakované přijímaní vybraných výrobků a
uživatelé. Pokud na základě výsledků provedené analýzy bude rozhodnuto vztáhnout nová
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která zákon o spotřebních daních uvádí. Dále bude dotčeným subjektem i správce daně.
Dalším okruhem subjektů, kterému je potřebné materiál RIA poskytnout ke konzultacím je
široká veřejnost, nejen odborná, právě s ohledem na to, že se jedná o nově zaváděné
opatření s významným dopadem do základních práv a svobod v souvislosti s právem na
podnikání. Vhodným způsobem poskytnutí materiálu RIA ke konzultacím je jeho zveřejnění
na webových stránkách Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel.
Ve všech navržených alternativních variantách je okruh dotčených subjektů totožný.
Konzultace s dotčenými subjekty bude probíhat prostřednictvím oslovení příslušných svazů,
sdružení a asociací (např. ČAPPO, UVDL, ČSZV, ČSPS), popřípadě prostřednictvím správce
daně.
10.1.4.1.4 Popis cílového stavu
Cílový stav by měl vést k vyřazení osob, které neskýtají dostatečné záruky, že budou činnost
v oblasti nakládání s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani provádět v souladu
s právními předpisy, a to s ohledem na jejich trestněprávní minulost. Tedy že spáchaly
zákonem předvídaný trestný čin, který do budoucna zvyšuje míru rizika nezabezpečení
veřejného zájmu na správném stanovení a vybrání daní. To se vztahuje na stav před vydáním
povolení, ale také v průběhu jeho trvání.
Trestněprávní bezúhonnost lze pro účely zákona o spotřebních daních vymezit na základě
několika kritérií, kterými mohou být komodita, trestný čin, osoba nebo typ povolení.
Tato kritéria lze také kombinovat, v každém případě je však nutné úpravu vhodně nastavit pro
potřeby aplikační praxe.
To, zda je subjekt trestněprávně bezúhonný (v návaznosti na zákonem stanovená kritéria), by
mohly orgány Celní správy České republiky zjišťovat na základě vyžádání si údajů z evidence
Rejstříku trestů v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 písm. l) zákona č. 17/2012 Sb., o Celní
správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V důsledku této skutečnosti by mohlo
dojít k vypuštění příslušných ustanovení zákona o spotřebních daních.
Kvantifikovat úspěšnost řešení tohoto cíle lze například analýzou výše daňových nedoplatků,
popřípadě vyhodnocením četnosti daňových úniků způsobených osobami, které dosud mohly
nakládat s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani, aniž by prošly nově nastavenými
parametry vydávání a případných odnímání příslušných povolení podle zákona o spotřebních
daních.
10.1.4.1.5 Zhodnocení rizika nečinnosti
V případě nečinnosti nebudou nadále z trhu komodit podléhajících spotřební dani s ohledem
na rizika dostatečně rychle vyloučeny osoby, se kterými bylo zahájeno řízení o zániku
živnostenského oprávnění v souvislosti s jejich trestnou činností. Dále nebudou z tohoto trhu
vyloučeny právnické osoby, které mají ve statutárním orgánu osoby s trestní minulostí, stejně
jako členové statutárních orgánů s takovou minulostí. Obdobná situace může v případě
nečinnosti nastat i u některých ostatních povolení uvedených v zákoně o spotřebních daních.
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10.1.4.1.6.1 Varianta 0
Nulová varianta je ponechání stávajícího stavu. Vydání povolení je vázáno na vydání
živnostenského oprávnění. Živnostenský zákon v § 6 stanoví všeobecné podmínky
provozování živnosti a stanoví, v případě kterých trestných činů nelze živnost provozovat.
Živnostenský zákon vymezuje trestněprávní bezúhonnost tak, aby byl naplněn konformní
výklad práva na podnikání, kdy v souladu s čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod se
definice pohybuje v mezích základních práv a svobod a šetří jejich podstatu a smysl.
Zákon o spotřebních daních v současné době řeší zánik povolení v návaznosti na zánik
živnostenského oprávnění. Povolení zaniká dnem zániku živnostenského oprávnění nebo
zánikem právnické osoby (v případě trestných činů podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.). Tento
postup se podle zákona o spotřebních daních vztahuje na držitele povolení, zatím neřeší
trestněprávní bezúhonnost osob, které jsou statutárním orgánem, nebo členem statutárního
orgánu právnické osoby.
10.1.4.1.6.2 Alternativní varianta č. 1
Do jednotlivých ustanovení týkajících se vydání povolení doplnit možnost nevydat povolení
navrhovateli, jehož osoby statutárního orgánu nebo členové statutárního orgánu byly
pravomocně odsouzeny pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin
spáchán v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání. Zvolit takovou úpravu, aby
tato podmínka byla naplněna po celou dobu trvání povolení. V případě, že dojde k jejímu
porušení, bude odejmuto povolení.
10.1.4.1.6.3 Alternativní varianta č. 2
Do jednotlivých ustanovení týkajících se vydání povolení doplnit možnost nevydat povolení
navrhovateli, jehož osoby statutárního orgánu nebo členové statutárního orgánu byly
pravomocně odsouzeny pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin
spáchán v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání. Zvolit takovou úpravu, aby
tato podmínka byla naplněna po celou dobu trvání povolení. V případě, že dojde k jejímu
porušení, bude odejmuto povolení.
Současně doplnit možnost pozastavení činnosti osobám, se kterými bylo zahájeno řízení o
zrušení živnostenského oprávnění v souvislosti s jejich trestnou činností.
10.1.4.1.6.4 Alternativní varianta č. 3
V alternativní variantě č. 3 nově definovat pro všechna povolení trestněprávní bezúhonnost ve
vztahu k zákonu o spotřebních daních. V této souvislosti je nutno ve stávajícím znění zákona
o spotřebních daních přehodnotit ustanovení týkající se zániku povolení v návaznosti na zánik
živnostenského oprávnění.
Současně do jednotlivých ustanovení týkajících se vydání povolení doplnit možnost nevydat
povolení navrhovateli, jehož osoby statutárního orgánu nebo členové statutárního orgánu byly
pravomocně odsouzeny pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin
spáchán v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání. Zvolit takovou úpravu, aby
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porušení, bude odejmuto povolení.
Trestněprávní bezúhonnost lze definovat podle různých kritérií a na základě toho lze
jmenovat následující subvarianty.
Subvarianta a) Definice trestněprávní bezúhonnosti ve vztahu k hospodářským trestným
činům.
Hospodářské trestné činy „zajišťují trestněprávní ochranu ekonomiky před trestnou činností
a tím i ochranu fungování hospodářského mechanismu a systému ekonomických vztahů.“
Z hlediska zavinění jsou hospodářské trestné činy koncipovány jako trestné činy úmyslné.
V zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní
zákoník“), jsou tyto trestné činy rozděleny do 4 okruhů chráněných zájmů, kterými jsou:
i.

trestné činy proti měně a platebním prostředkům,

ii.

trestné činy daňové, poplatkové a devizové,

iii.

trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku
s cizinou,

iv.

trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu.

Subvarianta b) Definice trestněprávní bezúhonnosti ve vztahu k hospodářským trestným
činům a trestným činům proti majetku.
Pro vymezení hospodářských trestných činů platí text uvedený v subvariantě a). Trestné činy
proti majetku patří mezi nejčastěji se vyskytující trestné činy vůbec. Z hlediska zavinění jsou
trestné činy proti majetku koncipovány až na výjimky jako trestné činy úmyslné. Zajišťují
trestněprávní ochranu zejména vlastnictví a majetku jako celku. Trestné činy proti majetku
a trestné činy hospodářské se vymezují zvlášť úzkým vzájemným vztahem. Mezi široké
spektrum skutkových podstat trestných činů proti majetku patří např. krádež, zpronevěra,
podvod, lichva, zatajení věci, poškození věřitele či pletichy v insolvenčním řízení. V případě
této varianty se jedná o podtržení razantní podmínky bezúhonnosti uvedené v předchozí
variantě.
Subvarianta c) Definice trestněprávní bezúhonnosti ve vztahu k trestným činům spáchaným
úmyslně v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání.
Tato subvarianta je inspirována současnou právní úpravou bezúhonnosti upravenou
v živnostenském zákoně. Důležité je pouze to, zda byl spáchán úmyslně a v souvislosti
s podnikáním, anebo s předmětem podnikání.
Takto vymezená bezúhonnost bezpochyby naplňuje ústavně konformní výklad práva
na podnikání, resp. stanovení podmínek a omezení výkonu tohoto práva. V souladu s čl. 4
odst. 4 Listiny základních práv a svobod se definice pohybuje v mezích základních práv a
svobod a šetří jejich podstatu a smysl.
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činům a úmyslným trestným činům proti majetku v souvislosti s podnikáním nebo
s předmětem podnikání.
Bezúhonnost se vztahuje nejen ke spáchání hospodářských trestných činů, čímž je jasně
vymezen záměr ochrany ekonomiky před trestnou činností a ochrany fungování
hospodářského mechanismu, ale i úmyslným trestným činům proti majetku v souvislosti
s podnikáním, čímž je reflektována společenská závažnost trestné činnosti a rovněž vztah
k podnikání.
Subvarianta e) Definice trestněprávní bezúhonnosti ve vztahu k jednotlivě vymezeným
kritériím.
Tato subvarianta nabízí možnost kombinace více atributů, jež mohou být pomocným
vodítkem pro vymezení trestněprávní bezúhonnosti. V rámci této subvarianty je nutno
důkladně zvážit nastavení jednotlivých kritérií.
V tomto případě je nutno posoudit především následující hlediska:
i. závažnost trestného činu (přečin, zločin),
ii. význam chráněného zájmu (např. vlastnictví, majetek, nehmotné statky, ale i zájem
na ochraně měny, správného odvedení daně, poplatku a podobné povinné platby),
iii. formu zavinění (úmysl, nedbalost),
iv. druh trestu (trest odnětí svobody - nepodmíněný trest odnětí svobody a podmíněné
odsouzení k trestu odnětí svobody, domácí vězení, peněžitý trest, zákaz činnosti
aj.),
v.

výměra trestu (stanovení konkrétní trestní sazby),

vi. další okolnosti (souvislost s podnikáním, s předmětem podnikání).
10.1.4.1.7 Vyhodnocení nákladů a přínosů
10.1.4.1.7.1 Varianta 0
10.1.4.1.7.1.1 Náklady
Nadále budou z trhu komodit podléhajících spotřební dani vylučovány osoby, kterým bylo
zrušeno živnostenské oprávnění v souvislosti s jejich trestnou činností, a to jak před vydáním
povolení, tak v průběhu trvání povolení. Negativem zůstává, že řízení o zrušení
živnostenského oprávnění bývá zdlouhavé s ohledem na možné obstrukce ze strany subjektu.
Není tak umožněno dostatečně rychlé vyloučení potenciálně rizikového subjektu z oblasti
spotřebních daní a hrozí tak zneužití vybraných výrobků tímto subjektem.
Dále nebudou z tohoto trhu vyloučeny právnické osoby, které mají ve statutárním orgánu
osoby s trestní minulostí, stejně jako členové statutárních orgánů s takovou minulostí.
Teoreticky tak existuje potenciál, že tyto osoby do budoucna mohou způsobit daňové
nedoplatky, respektive úniky na spotřební dani. Kvantifikace výše daňových nedoplatků,
respektive úniků, je s ohledem na to, že se jedná o preventivní opatření, velice obtížné.
10.1.4.1.7.1.2 Přínosy
Bude dodržena zásada legislativní zdrženlivosti a bude zachována predikovatelnost
podnikatelského prostředí. Varianta také ve vztahu k trestněprávní bezúhonnosti nezahrnuje
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s ohledem na korupční rizika.
10.1.4.1.7.2 Alternativní varianta č. 1
10.1.4.1.7.2.1 Náklady
Negativem této subvarianty je nedodržení zásady legislativní zdrženlivosti. Dalším negativem
této varianty je možnost správního uvážení správce daně, jež může představovat korupční
riziko.
Do zákona o spotřebních daních se zapracuje podmínka trestněprávní bezúhonnosti osob
statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu navrhovatele či držitele povolení tak, aby
v případě, že tyto osoby byly pravomocně odsouzeny pro trestný čin spáchaný úmyslně,
jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání,
nebylo vydáno nebo bylo odejmuto povolení. Tím vzroste správci daně časová a
administrativní náročnost v souvislosti se zjišťováním předmětných informací a následných
řízení vedených na základě zjištěného trestněprávního chování. Konkrétní vyčíslení těchto
nákladů je obtížné.
Náklady subjektů, které se v průběhu trvání povolení chovají v rozporu s podmínkou
trestněprávní bezúhonnosti, mohou vzrůst v důsledku odejmutí povolení a následného
případného dodanění vybraných výrobků.
U povolovacích řízení nelze náklady exaktně odhadnout, neboť podrobné informace týkající
se jednotlivých kritérií a jejich vývoje v čase nejsou u všech subjektů (i potenciálních)
k dispozici. Také je prakticky nemožné určit kolik subjektů bude mít do budoucnosti zájem o
vstup do oblasti nakládání s vybranými výrobky.
10.1.4.1.7.2.2 Přínosy
Tato varianta zachovává přínos nulové varianty, tedy že ve vztahu k definici trestněprávní
bezúhonnosti nezahrnuje možnost správního uvážení správce daně nad rámec definice
trestněprávní bezúhonnosti stanovené živnostenským zákonem s ohledem na korupční rizika a
bude tak garantována větší právní jistota dotčených subjektů. Varianta současně rozšíří
podmínku trestněprávní bezúhonnosti tak, jak je definována v živnostenském zákonu, na
osobu navrhovatele, resp. daňového subjektu, jehož osoby statutárního orgánu nebo členové
statutárního orgánu byly pravomocně odsouzeny pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže
byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání. Tím se
lépe odhalí subjekty, které jsou rizikové s ohledem na porušování podmínky trestněprávní
bezúhonnosti jejich osobami.
10.1.4.1.7.3 Alternativní varianta č. 2
10.1.4.1.7.3.1 Náklady
Negativem této subvarianty je nedodržení zásady legislativní zdrženlivosti.
Do zákona o spotřebních daních se zapracuje podmínka trestněprávní bezúhonnosti osob
statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu navrhovatele či držitele povolení tak, aby
v případě, že tyto osoby byly pravomocně odsouzeny pro trestný čin spáchaný úmyslně,
jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání,
nebylo vydáno nebo bylo odejmuto povolení. Tím vzroste správci daně časová a

- 109 administrativní náročnost v souvislosti se zjišťováním předmětných informací a následných
řízení vedených na základě zjištěného trestněprávního chování. Konkrétní vyčíslení těchto
nákladů je obtížné.
Náklady subjektů, které se v průběhu trvání povolení chovají v rozporu s podmínkou
trestněprávní bezúhonnosti, mohou vzrůst v důsledku případného pozastavení činnosti z
důvodu zahájení řízení o zrušení živnostenského oprávnění (například nedodržení smluv
subjektem, omezení příjmů s důsledkem možného vzniku nedoplatků na ostatních daních,
atp.).
Další náklady by na subjekt mohly dopadnout v důsledku odejmutí povolení s rizikem
případného dodanění vybraných výrobků. Subjektu budou omezeny podnikatelské aktivity
ještě předtím, než mu bude pravomocně odebráno živnostenské oprávnění, které mu toto
podnikání umožňuje.
U povolovacích řízení nelze náklady exaktně odhadnout, neboť podrobné informace týkající
se jednotlivých kritérií a jejich vývoje v čase nejsou u všech subjektů (i potenciálních)
k dispozici. Také je prakticky nemožné určit, kolik subjektů bude mít do budoucnosti zájem o
vstup do oblasti nakládání s vybranými výrobky.
10.1.4.1.7.3.2 Přínosy
Varianta ve vztahu k definici trestněprávní bezúhonnosti nezahrnuje možnost správního
uvážení správce daně nad rámec definice trestněprávní bezúhonnosti stanovené
živnostenským zákonem s ohledem na korupční rizika.
Varianta současně rozšíří podmínku trestněprávní bezúhonnosti tak, jak je definována
v živnostenském zákonu, na osobu navrhovatele, resp. daňového subjektu, jehož osoby
statutárního orgánu nebo členové statutárního orgánu byly pravomocně odsouzeny pro trestný
čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním nebo
s předmětem podnikání. Tím se lépe odhalí subjekty, které jsou rizikové s ohledem na
porušování podmínky trestněprávní bezúhonnosti jejich osobami. Vzhledem k tomu, že v této
variantě se uvažuje o pozastavení činnosti osobám, se kterými bylo zahájeno řízení o zrušení
živnostenského oprávnění a s ohledem na délku procesu a případné obstrukce subjektu při
takovém řízení, je omezeno riziko zneužití vybraných výrobků v době trvání tohoto řízení.
10.1.4.1.7.4 Alternativní varianta č. 3
10.1.4.1.7.4.1 Náklady
Subvarianta a) Definice trestněprávní bezúhonnosti ve vztahu k hospodářským trestným
činům
Negativem této subvarianty je nedodržení zásady legislativní zdrženlivosti a zároveň nebude
zaručen soulad definice trestněprávní bezúhonnosti se živnostenským zákonem. V zákonu o
spotřebních daních je nutno přehodnotit ustanovení týkající se zániku povolení v návaznosti
na zánik živnostenského oprávnění.
Negativem této subvarianty je také nesouvislost některých skutkových podstat hospodářských
trestných činů s předmětem posuzované činnosti (např. trestné činy proti průmyslovým
právům a proti autorskému právu) a dále skutečnost, že není reflektována společenská
závažnost trestné činnost. Ta je v konečném důsledku vyjádřena vyslovením trestu, resp.
nezvažuje se otázka, zda se v konkrétním případě jednalo o přečin (všechny nedbalostní
trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody
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trestního zákoníku přečiny), nezvažuje se druh a výměra trestu, stejně tak uložení
nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo možné podmíněné odsouzení k trestu odnětí
svobody.
Subvarianta b) Definice trestněprávní bezúhonnosti ve vztahu k hospodářským trestným
činům a trestným činům proti majetku
Negativem této subvarianty je nedodržení zásady legislativní zdrženlivosti a zároveň nebude
zaručen soulad definice trestněprávní bezúhonnosti se živnostenským zákonem. V zákonu o
spotřebních daních je nutno přehodnotit ustanovení týkající se zániku povolení v návaznosti
na zánik živnostenského oprávnění.
Negativem této subvarianty je také nesouvislost některých skutkových podstat hospodářských
trestných činů a trestných činů proti majetku s předmětem posuzované činnosti, jež by v
konkrétních případech mohla znamenat nepřiměřeně tvrdou podmínku pro vstup na
předmětný trh a dále skutečnost, že není reflektována společenská závažnost trestné činnosti.
Subvarianta c) Definice trestněprávní bezúhonnosti ve vztahu k trestným činům spáchaným
úmyslně v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání
V zákonu o spotřebních daních je nutno přehodnotit ustanovení týkající se zániku povolení
v návaznosti na zánik živnostenského oprávnění. Dalšími negativy této varianty jsou možnost
správního uvážení správce daně, jež může představovat korupční riziko, dále částečně
nereflektovaná společenská závažnost trestné činnosti a nezohlednění výměry trestu.
Negativum je také možno spatřovat v náročnosti na odbornost úředních osob správce daně v
případě posuzování, zda spáchaný trestný čin souvisí s podnikáním nebo s předmětem
podnikání v oblasti komodit zatížených spotřební daní.
Subvarianta d) Definice trestněprávní bezúhonnosti ve vztahu k hospodářským trestným
činům a úmyslným trestným činům proti majetku v souvislosti s podnikáním nebo
s předmětem podnikání
Negativem této subvarianty je nedodržení zásady legislativní zdrženlivosti a zároveň nebude
zaručen soulad definice trestněprávní bezúhonnosti se živnostenským zákonem. V zákonu o
spotřebních daních je nutno přehodnotit ustanovení týkající se zániku povolení v návaznosti
na zánik živnostenského oprávnění.
Dále je negativem této subvarianty také nesouvislost některých skutkových podstat
hospodářských trestných činů a trestných činů proti majetku s předmětem posuzované
činnosti, jež by v konkrétních případech mohla znamenat nepřiměřeně tvrdou podmínku pro
vstup na předmětný trh a dále skutečnost, že není reflektována společenská závažnost trestné
činnosti. V oblasti trestných činů proti majetku lze jako negativum chápat možnost správního
uvážení, jež může představovat korupční riziko. V této variantě není částečně reflektována
společenská závažnost trestné činnosti, neboť není zohledněna výměra trestu. Varianta klade
náročnost na odbornost úředních osob správce daně v případě posuzování, zda spáchaný
úmyslný trestný čin proti majetku souvisí s podnikáním nebo s předmětem podnikání v oblasti
komodit zatížených spotřební daní.
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kritériím
Negativem této subvarianty je nedodržení zásady legislativní zdrženlivosti a zároveň nebude
zaručen soulad definice trestněprávní bezúhonnosti se živnostenským zákonem. V zákonu o
spotřebních daních je nutno přehodnotit ustanovení týkající se zániku povolení v návaznosti
na zánik živnostenského oprávnění. Negativem je také příliš komplikované pojetí
trestněprávní bezúhonnosti. Tato varianta vyžaduje požadavek na hlubší analýzu
protiprávního jednání. Pokud budou podmínky nevhodně nastaveny, bude jejich změna
časově náročná s ohledem na délku standardního legislativního procesu.
U povolovacích řízení nelze náklady exaktně odhadnout, neboť podrobné informace týkající
se jednotlivých kritérií a jejich vývoje v čase nejsou u všech subjektů (i potenciálních)
k dispozici. Také je prakticky nemožné určit, kolik subjektů bude mít do budoucnosti zájem o
vstup do oblasti nakládání s vybranými výrobky.
10.1.4.1.7.4.2 Přínosy
Subvarianta a) Definice trestněprávní bezúhonnosti ve vztahu k hospodářským trestným
činům
Přínosem této subvarianty je preventivní zabezpečení trhu před potenciálně rizikovými
osobami, které již mají zkušenosti s hospodářskou trestnou činností. Dalším přínosem může
být nemožnost správního uvážení, jež by mohlo představovat korupční riziko.
Subvarianta b) Definice trestněprávní bezúhonnosti ve vztahu k hospodářským trestným
činům a trestným činům proti majetku
Přínosem této subvarianty je preventivní zabezpečení trhu před potenciálně rizikovými
osobami, které již mají zkušenosti s hospodářskou trestnou činností nebo se dopustily
trestného činu proti majetku. Dalším přínosem je jednoznačná definice trestněprávní
bezúhonnosti, která nepředjímá správní uvážení správce daně.
Přínosem této subvarianty je skutečnost, že stejnou úpravu obsahuje např. ustanovení § 54
odst. 2 zákona o povinném značení lihu, kde se za bezúhonnou považuje osoba, která nebyla
pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
se na ní hledí, jako by nebyla odsouzena. Stejná úprava je obsažena v ustanovení § 6b odst. 2
zákona 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 (dále jen „zákon o pohonných hmotách“). Protože ve všech uvedených právních
předpisech, tedy i v zákonu o spotřebních daních, posuzuje trestněprávní bezúhonnost orgán
celní správy, je vhodné, aby definice trestněprávní bezúhonnosti byla stejná. Tím vzroste
právní jistota subjektů.
Subvarianta c) Definice trestněprávní bezúhonnosti ve vztahu k trestným činům spáchaným
úmyslně v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání
Přínos této subvarianty lze spatřovat ve splnění požadavku ústavně konformního výkladu
práva na podnikání, resp. stanovení podmínek a omezení výkonu tohoto práva. Trestněprávní
bezúhonnost se neomezuje pouze ve vztahu k hospodářským trestným činům a trestným
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s předmětem podnikání. Subvarianta částečně bere v potaz společenskou závažnost trestné
činnosti, je tedy brána v úvahu forma zavinění trestného činu.
Subvarianta d) Definice trestněprávní bezúhonnosti ve vztahu k hospodářským trestným
činům a úmyslným trestným činům proti majetku v souvislosti s podnikáním nebo
s předmětem podnikání
Přínosem této subvarianty je preventivní zabezpečení trhu před potenciálně rizikovými
osobami, které již mají zkušenosti s hospodářskou trestnou činností nebo se dopustily
vymezeného trestného činu proti majetku. Dalším přínosem může být v oblasti hospodářských
trestných činů nemožnost správního uvážení, jež by mohlo představovat korupční riziko.
V oblasti trestných činů proti majetku se trestněprávní bezúhonnost vztahuje na trestné činy
související s podnikáním nebo s předmětem podnikání. Subvarianta částečně bere v potaz
společenskou závažnost trestné činnosti, je tedy brána v úvahu forma zavinění trestného činu.
Subvarianta e): Definice trestněprávní bezúhonnosti ve vztahu k jednotlivě vymezeným
kritériím
Trestněprávní bezúhonnost se neomezuje pouze ve vztahu k hospodářským trestným činům a
trestným činům proti majetku. Subvarianta částečně bere v potaz společenskou závažnost
trestné činnosti.
10.1.4.1.8 Návrh řešení
Jedním z hlavních kritérií při posouzení návrhu řešení obou okruhů řešené problematiky je
výše nákladů, které dopadnou na dotčené subjekty v porovnání s potenciálem redukce
nekalého chování konkrétních rizikových subjektů, které mohou nakládat s nezdaněnými
vybranými výrobky.
V rámci prvního okruhu řešené problematiky je dalším kritériem posouzení, zda navrhovaná
opatření nebudou neúměrně dopadat na subjekty, které řádně a včas plní své povinnosti vůči
správci spotřební daně.
Materiál obsahuje nulovou a tři alternativní varianty. Třetí alternativní varianta je dále
rozdělena na pět subvariant. Z hlediska prvního kritéria, tedy posuzování objektivity nastavení
možností individuálního přístupu k subjektům v rámci jednotlivých povolení tak, aby nebyly
plošně zatíženy subjekty, které si řádně plní své povinnosti ve vztahu ke spotřebním daním, se
všechny varianty jeví jako shodné.
Z hlediska druhého posuzovaného kritéria (nárůstu nákladů správce daně) lze za nejlepší
považovat nulovou variantu. Naopak za nejproblematičtější lze považovat variantu č. 3e.
Nulová varianta není spojena se změnou chování správce daně, zatímco každá alternativní
varianta s sebou nese nárůst jeho úkonů a intenzity jeho správního posuzování. Správní
uvážení správce daně není při posuzování trestněprávní bezúhonnosti vyžadováno u
alternativních variant č. 1, 2 (posouzení podle živnostenského zákona) a č. 3a a 3b (zcela bez
posouzení).
Z pohledu kritéria redukce nekalého jednání (včetně jednání vedoucího ke vzniku daňových
nedoplatků) se jako nejméně vhodná ukazuje nulová varianta, neboť vstup na trh a odejmutí
příslušných povolení není vázáno na osoby statutárního orgánu (navrhovatele nebo držitele
povolení) nebo na členy statutárního orgánu (navrhovatele nebo držitele povolení), které byly
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spáchán v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání. Jako nejvhodnější by se
jevily alternativní varianty č. 1 a č. 2, nicméně zde stále existuje prodleva mezi zahájením
řízení o zrušení živnostenského oprávnění a následným zánikem povolení. Oproti tomu
varianty č. 3a až 3e s touto prodlevou nepočítají.
Podle posledního kritéria lze jako vhodné volit varianty č. 0, 1, 2, 3a a 3b, neboť ve všech
variantách je přesně definováno kritérium trestněprávní bezúhonnosti, subjekt je předem jasně
obeznámen se všemi skutečnostmi týkajícími se nevydání či odejmutí povolení a je
eliminováno správní uvážení správce daně. Nicméně varianty č. 0, 1 a 2 navazují na správní
uvážení podle živnostenského zákona.
Vyhodnocení všech kritérií přehledně uvádí tabulka č. 20. Pokud jsou uvažována všechna
kritéria vcelku, lze za nejvhodnější považovat alternativní varianty č. 3a a č. 3b. Vzhledem
k tomu, že varianta č. 3b je již zavedena v zákonu o povinném značení lihu a v zákonu o
pohonných hmotách, byla vybrána varianta č. 3b.
Tabulka č. 20

Pořadí variant

Var. č. Var. č. Var. č. Var. č. Var. č. Var. č. Var. č. Var č.
0
1
2
3a
3b
3c
3d
3e

Zvýšení nákladů
všech subjektů 1. - 8.
na trhu

1. - 8.

1. - 8.

1. - 8.

1. - 8.

1. - 8.

1. - 8.

Náklady
na
správce daně

1.

2. – 5. 2. – 5. 2. – 5.

2. – 5.

6.

7.

8.

Potenciál
redukce
nekalého
jednání

8.

Právní
jistota
3. - 5.
subjektů
Celkem

17,5

1. - 8.

7.

6.

1. – 5.

1. – 5.

1. – 5.

1. – 5.

1. – 5.

3. - 5.

3. - 5.

1. - 2.

1. - 2.

6. - 8.

6. - 8.

6. - 8.

19

18

12,5

12,5

20,5

21,5

22,5

10.1.4.2 Daňová bezdlužnost
10.1.4.2.1 Definice problému
Problematičnost osob, které žádají o příslušné povolení, nebo jsou již jeho držitelem, je
možné spatřovat také ve skutečnosti, že mají nedoplatky evidované celním nebo finančním
úřadem nebo nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Na osoby, které mají výše uvedené nedoplatky, ale je jim podle daňového řádu povoleno
posečkání jejich úhrady nebo rozložení jejich úhrady na splátky, je vhodné pohlížet, jako na
osoby, které mají zájem řádně plnit své povinnosti. Vzhledem k tomu, že tyto osoby
spolupracují se správcem daně a ten na základě správního uvážení rozhodl, že jsou schopny
dostát svým závazkům, tedy že není vysoká míra rizika nezabezpečení veřejného zájmu na
řádném vybrání daní, je vhodné volit k těmto osobám jiný, mírnější přístup než k osobám
rizikovým.
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Daňová bezdlužnost je u analyzovaných povolení řešena ve všech případech před jejich
vydáním. Povolení se vydá pouze navrhovateli, který není v likvidaci nebo v insolvenčním
řízení podle insolvenčního zákona a který nemá nedoplatky evidované celním nebo finančním
úřadem nebo nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
V průběhu trvání povolení je z důvodu porušení daňové bezdlužnosti v zákoně o spotřebních
daních zakotvena možnost odejmutí povolení u provozovatele daňového skladu a u
oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků. Vzhledem k tomu, že
nabytím právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení vzniká subjektu povinnost daň přiznat a
zaplatit, není uživateli z důvodu porušení daňové bezdlužnosti povolení odejmuto, ale může
za zpřísněného dozoru správce daně tyto vybrané výrobky dopoužívat. Tento odlišný přístup
je zvolen z důvodu rizika vzniku vysokých daňových nedoplatků (uživatelé obvykle daň
neodvádí) a také proto, že vybrané výrobky, které mají být pro další použití osvobozeny,
budou zdaněny a tedy pro další použití cenově nevhodné. Ze stejného důvodu jsou povolení
uživatele vydávána u lihu nejdéle do konce roku, pro který bylo povolení uděleno, u ostatních
vybraných výrobků nejdéle do konce třetího roku od konce roku, v němž bylo povolení
vydáno.
10.1.4.2.3 Identifikace dotčených subjektů
V případě daňové bezdlužnosti jsou dotčenými subjekty zejména provozovatelé daňových
skladů, oprávnění příjemci pro opakované přijímaní vybraných výrobků a uživatelé.
Pokud na základě výsledků provedené analýzy bude rozhodnuto vztáhnout nová kritéria i na
držitele ostatních povolení, budou dotčenými subjekty všichni držitelé povolení, která zákon o
spotřebních daních uvádí. Dále bude dotčeným subjektem i správce daně.
Dalším okruhem subjektů, kterému je potřebné materiál RIA poskytnout ke konzultacím je
široká veřejnost, nejen odborná, právě s ohledem na to, že se jedná o nově zaváděné
opatření s významným dopadem do základních práv a svobod v souvislosti s právem na
podnikání. Vhodným způsobem poskytnutí materiálu RIA ke konzultacím je jeho zveřejnění
na webových stránkách Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel.
Ve všech navržených alternativních variantách je okruh dotčených subjektů totožný.
Konzultace s dotčenými subjekty bude probíhat prostřednictvím oslovení příslušných svazů,
sdružení a asociací (např. ČAPPO, UVDL, ČSZV, ČSPS), popřípadě prostřednictvím správce
daně.
10.1.4.2.4 Popis cílového stavu
Cílový stav vycházející z analýzy jednotlivých typů povolení vydávaných podle zákona o
spotřebních daních je vyřadit osoby, které neskýtají dostatečné záruky, že budou činnost
provádět v souladu s právními předpisy v oblasti daní a cel a bude tak docházet ke vzniku
daňových nedoplatků.
Kvantifikovat úspěšnost řešení tohoto cíle lze například analýzou výše daňových nedoplatků,
popřípadě vyhodnocením četnosti daňových úniků způsobených osobami, které dosud mohly
nakládat s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani, aniž by prošly nově nastavenými
parametry vydávání a případných odnímání příslušných povolení podle zákona o spotřebních
daních.
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V případě nečinnosti lze nadále z důvodu nesplnění podmínky daňové bezdlužnosti nevydat či
odejmout povolení provozovateli daňového skladu a oprávněnému příjemci pro opakované
přijímání vybraných výrobků pokud není zajištěno uhrazení nedoplatku evidovaného celním
nebo finančním úřadem nebo nedoplatku na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění nebo na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. Obdobná situace může v případě nečinnosti nastat i u některých ostatních
povolení uvedených v zákoně o spotřebních daních.
V případě nečinnosti zůstane u uživatele stav, kdy z důvodů nesplnění podmínky daňové
bezdlužnosti nevydá správce daně povolení. Pokud je již povolení vydáno, nedojde z důvodu
neplnění podmínky daňové bezdlužnosti k jeho odejmutí (vysvětleno v bodě 10.1.4.2.2).
10.1.4.2.6 Návrh variant řešení
10.1.4.2.6.1 Varianta 0
Nulová varianta je ponechání stávajícího stavu. To znamená, že daňová bezdlužnost je řešena
před vydáním povolení u provozovatele daňového skladu, oprávněného příjemce pro
opakované přijímání vybraných výrobků i uživatele. Povolení se vydá pouze navrhovateli,
který není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle insolvenčního zákona a který nemá
nedoplatky evidované celním nebo finančním úřadem nebo nedoplatky na pojistném a na
penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Dále by zůstala v zákoně o spotřebních daních možnost odejmout povolení v průběhu jeho
trvání z důvodu porušení daňové bezdlužnosti u provozovatele daňového skladu a u
oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků.
U uživatele by nadále možnost odejmout povolení z důvodu porušení daňové bezdlužnosti
nebyla obsažena v zákoně o spotřebních daních s ohledem na důvody uvedené v popisu
existujícího právního stavu (viz bod 10.1.4.2.2).
V případě této varianty u ostatních povolení uvedených v zákoně o spotřebních daních
zůstane ponechán stávající stav.
10.1.4.2.6.2 Alternativní varianta č. 1
Daňová bezdlužnost je u analyzovaných povolení řešena ve všech případech před jejich
vydáním.
Varianta předpokládá ponechání stávajícího stavu v případě porušení podmínek daňové
bezdlužnosti provozovatelem daňového skladu a oprávněným příjemcem pro opakované
přijímání vybraných výrobků. Přitom je možno přehodnotit v porovnání se stávajícím stavem,
jak postupovat v případě, že subjekt po uplynutí zákonem stanovené lhůty opětovně podá
návrh na vydání nového povolení.
Dále by v rámci této varianty byly sjednoceny podmínky odnětí povolení z důvodu porušení
daňové bezdlužnosti tím, že by byla nově zavedena možnost odejmout povolení z tohoto
důvodu také uživateli vybraných výrobků.
V případě odejmutí povolení tak uživateli v souvislosti s ukončením činnosti vznikne
povinnost daň přiznat a zaplatit ze všech vybraných výrobků, které přijal na základě vydaného
povolení a které doposud nepoužil. Varianta dále uvažuje o časově neomezeném povolení pro

- 116 uživatele vybraných výrobků. Z tohoto důvodu by mělo být nadále jednoznačně stanoveno, po
jaké době uživatel může opětovně podat návrh na vydání nového povolení.
Povinnost splnění podmínky daňové bezdlužnosti bude dále rozšířena na fyzické osoby, které
jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu navrhovatele či držitele povolení
anebo vykonávají činnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu navrhovatele či
držitele povolení.
Stejným způsobem je možno postupovat v případě ostatních povolení uvedených v zákoně o
spotřebních daních, tedy zavést podmínku daňové bezdlužnosti před vydáním povolení i
v průběhu jejich trvání.
10.1.4.2.6.3 Alternativní varianta č. 2
Daňová bezdlužnost je u analyzovaných povolení řešena ve všech případech před jejich
vydáním.
Tato varianta by předpokládala ponechání stávajícího stavu v případě porušení podmínek
daňové bezdlužnosti provozovatelem daňového skladu a oprávněným příjemcem pro
opakované přijímání vybraných výrobků a mohlo by být v porovnání se stávajícím stavem
přehodnoceno, jak postupovat v případě, že subjekt po uplynutí zákonem stanovené lhůty
opětovně podá návrh na vydání nového povolení.
Dále by v rámci této varianty byly sjednoceny podmínky odnětí povolení z důvodu porušení
daňové bezdlužnosti tím, že by byla nově zavedena možnost odejmout povolení z tohoto
důvodu také uživateli vybraných výrobků.
V případě odejmutí povolení by uživateli nevznikla povinnost daň přiznat a zaplatit ze všech
vybraných výrobků, které již přijal na základě vydaného povolení a které doposud nepoužil.
Bylo by mu zároveň umožněno pod zpřísněným dohledem správce daně doužívat tyto
osvobozené vybrané výrobky pro účel použití a za podmínek, které byly stanoveny
v odejmutém povolení. Vzhledem k tomu, že mu bude povolení odejmuto, nebude již nadále
moci přijmout další osvobozené vybrané výrobky.
Správce daně s ohledem na povahu výrobku, účel použití a množství přijatých vybraných
výrobků stanoví dobu, do které je uživatel povinen doužívat tyto osvobozené vybrané
výrobky, nejdéle však do doby platnosti odejmutého povolení. V případě, že situace nedovolí
subjektu takové výrobky doužívat v rámci stanovené doby, vznikne mu z těchto výrobků
povinnost daň přiznat a zaplatit. Nově by mělo být jednoznačně stanoveno, po jaké době
uživatel může opětovně podat návrh na vydání nového povolení.
10.1.4.2.6.4 Alternativní varianta č. 3
Daňová bezdlužnost je u analyzovaných povolení řešena ve všech případech před jejich
vydáním.
Tato varianta by předpokládala ponechání stávajícího stavu v případě porušení podmínek
daňové bezdlužnosti provozovatelem daňového skladu a oprávněným příjemcem pro
opakované přijímání vybraných výrobků a mohlo by být v porovnání se stávajícím stavem
přehodnoceno, jak postupovat v případě, že subjekt po uplynutí zákonem stanovené lhůty
opětovně podá návrh na vydání nového povolení.
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daňové bezdlužnosti tím, že by byla nově zavedena možnost odejmout povolení z tohoto
důvodu také uživateli vybraných výrobků.
V případě odejmutí povolení by uživateli nevznikla povinnost daň přiznat a zaplatit ze všech
vybraných výrobků, které již přijal na základě vydaného povolení a které doposud nepoužil.
Bylo by mu zároveň umožněno se souhlasem správce daně prodat zbývající osvobozené
vybrané výrobky jiné osobě, která je držitelem zvláštního povolení na přijímání a užívání
vybraných výrobků osvobozených od daně pro stejný vybraný výrobek nebo stejný účel
použití.
Správce daně s ohledem na povahu výrobku, účel použití a množství přijatých vybraných
výrobků stanoví dobu, do které je uživatel povinen prodat tyto osvobozené vybrané výrobky,
nejdéle však do doby platnosti odejmutého povolení. V případě, že situace nedovolí subjektu
takové výrobky prodat v rámci stanovené doby, vznikne mu z těchto výrobků povinnost daň
přiznat a zaplatit. Nově by mělo být jednoznačně stanoveno, po jaké době uživatel může
opětovně podat návrh na vydání nového povolení.
10.1.4.2.6.4 Alternativní varianta č. 4
Daňová bezdlužnost je u analyzovaných povolení řešena ve všech případech před jejich
vydáním.
Tato varianta by byla kombinací variant č. 2 a č. 3 s tím, že subjekt by mohl přijaté
osvobozené vybrané výrobky doužívat, popřípadě doprodat.
Správce daně s ohledem na povahu výrobku, účel použití a množství přijatých vybraných
výrobků stanoví dobu, do které je uživatel povinen doužívat, popřípadě prodat tyto
osvobozené vybrané výrobky, nejdéle však do doby platnosti odejmutého povolení.
V případě, že situace nedovolí subjektu takové výrobky doužívat, popřípadě prodat v rámci
stanovené doby, vznikne mu z těchto výrobků povinnost daň přiznat a zaplatit. Nově by mělo
být jednoznačně stanoveno, po jaké době uživatel může opětovně podat návrh na vydání
nového povolení.
10.1.4.2.7 Vyhodnocení nákladů a přínosů
10.1.4.2.7.1 Varianta 0
10.1.4.2.7.1.1 Náklady
Může se vyskytnout názor, že se jedná o riziko diskriminace osob, pokud na všechny
analyzované osoby není pohlíženo stejně. Uživateli není z důvodu nesplnění podmínky
daňové bezdlužnosti odejmuto povolení (vysvětleno dříve). V případě ostatních povolení
zůstane u této varianty stávající stav.
10.1.4.2.7.1.2 Přínosy
Bude dodržena zásada legislativní zdrženlivosti a bude zachována predikovatelnost
podnikatelského prostředí.
Nebude porušeno riziko diskriminace osob, to znamená, že nedojde k neodůvodněnému
zvýhodnění, resp. znevýhodnění jedněch subjektů před druhými. Jiné řešení u uživatele
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zákonem o spotřebních daních umožněna.
10.1.4.2.7.2 Alternativní varianta č. 1
10.1.4.2.7.2.1 Náklady
Jedno z možných negativ této varianty bude závislé na případné změně lhůty pro opětovné
podání návrhu na vydání nového povolení pro provozování daňového skladu a oprávněného
příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, resp. na zavedení lhůty pro opětovné
podání návrhu na vydání nového povolení v případě uživatele.
Dalším negativem je, že v případě odejmutí povolení uživateli v souvislosti s ukončením
činnosti vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit ze všech vybraných výrobků, které přijal na
základě vydaného povolení a které doposud nepoužil. V takovém případě může dojít ke
vzniku nedoplatku, který výrazně převýší nedoplatek, na základě kterého bude povolení
odejmuto.
U povolovacích řízení nelze náklady exaktně odhadnout, neboť podrobné informace týkající
se jednotlivých kritérií a jejich vývoje v čase nejsou u všech subjektů (i potenciálních)
k dispozici. Také je prakticky nemožné určit, kolik subjektů bude mít do budoucnosti zájem o
vstup do oblasti nakládání s vybranými výrobky.
10.1.4.2.7.2.2 Přínosy
Subjektu nebude nadále narůstat objem vybraných výrobků v případě existence předmětných
nedoplatků a nebude mu tak umožněno další rizikové chování, resp. zneužití přijatých
vybraných výrobků.
Tím, že bude rozšířen okruh osob, které budou muset splnit podmínku daňové bezdlužnosti,
dojde k vyšší eliminaci rizikových subjektů z trhu vybraných výrobků podléhajících spotřební
dani a tím ke snížení rizika vzniku nekalého jednání.
10.1.4.2.7.3 Alternativní varianta č. 2
10.1.4.2.7.3.1 Náklady
Jedno z možných negativ této varianty bude závislé na případné změně lhůty pro opětovné
podání návrhu na vydání nového povolení pro provozování daňového skladu a oprávněného
příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, resp. na zavedení lhůty pro opětovné
podání návrhu na vydání nového povolení v případě uživatele.
Tato varianta umožňuje uživateli v případě odejmutí povolení doužívat již přijaté a doposud
nepoužité vybrané výrobky bez vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Případným
negativem zůstává skutečnost, že uživateli vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit pokud tyto
vybrané výrobky nedoužívá ve stanovené lhůtě.
U povolovacích řízení nelze náklady exaktně odhadnout, neboť podrobné informace týkající
se jednotlivých kritérií a jejich vývoje v čase nejsou u všech subjektů (i potenciálních)
k dispozici. Také je prakticky nemožné určit, kolik subjektů bude mít do budoucnosti zájem o
vstup do oblasti nakládání s vybranými výrobky.
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Subjektu nebude nadále narůstat objem vybraných výrobků v případě existence předmětných
nedoplatků a nebude mu tak umožněno další rizikové chování, resp. zneužití přijatých
vybraných výrobků. Současně mu bude umožněno již přijaté a doposud nepoužité vybrané
výrobky doužívat za podmínek stanovených správcem daně.
10.1.4.2.7.4 Alternativní varianta č. 3
10.1.4.2.7.4.1 Náklady
Jedno z možných negativ této varianty bude závislé na případné změně lhůty pro opětovné
podání návrhu na vydání nového povolení pro provozování daňového skladu a oprávněného
příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, resp. na zavedení lhůty pro opětovné
podání návrhu na vydání nového povolení v případě uživatele.
Tato varianta umožňuje uživateli v případě odejmutí povolení prodat již přijaté a doposud
nepoužité vybrané výrobky bez vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Případným
negativem zůstává skutečnost, že uživateli vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit pokud tyto
vybrané výrobky neprodá ve stanovené lhůtě.
U povolovacích řízení nelze náklady exaktně odhadnout, neboť podrobné informace týkající
se jednotlivých kritérií a jejich vývoje v čase nejsou u všech subjektů (i potenciálních)
k dispozici. Také je prakticky nemožné určit, kolik subjektů bude mít do budoucnosti zájem o
vstup do oblasti nakládání s vybranými výrobky.
10.1.4.2.7.4.2 Přínosy
Subjektu nebude nadále narůstat objem vybraných výrobků v případě existence předmětných
nedoplatků a nebude mu tak umožněno další rizikové chování, resp. zneužití přijatých
vybraných výrobků. Současně mu bude umožněno již přijaté a doposud nepoužité vybrané
výrobky prodat za podmínek stanovených správcem daně.
10.1.4.2.7.5 Alternativní varianta č. 4
10.1.4.2.7.5.1 Náklady
Jedno z možných negativ této varianty bude závislé na případné změně lhůty pro opětovné
podání návrhu na vydání nového povolení pro provozování daňového skladu a oprávněného
příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, resp. na zavedení lhůty pro opětovné
podání návrhu na vydání nového povolení v případě uživatele.
Tato varianta umožňuje uživateli v případě odejmutí povolení doužívat, popřípadě prodat již
přijaté a doposud nepoužité vybrané výrobky bez vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.
Případným negativem zůstává skutečnost, že uživateli vznikne povinnost daň přiznat a
zaplatit pokud tyto vybrané výrobky nedoužívá, popřípadě neprodá ve stanovené lhůtě.
U povolovacích řízení nelze náklady exaktně odhadnout, neboť podrobné informace týkající
se jednotlivých kritérií a jejich vývoje v čase nejsou u všech subjektů (i potenciálních)
k dispozici. Také je prakticky nemožné určit, kolik subjektů bude mít do budoucnosti zájem o
vstup do oblasti nakládání s vybranými výrobky.
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Subjektu nebude nadále narůstat objem vybraných výrobků v případě existence předmětných
nedoplatků a nebude mu tak umožněno další rizikové chování, resp. zneužití přijatých
vybraných výrobků. Současně mu bude umožněno již přijaté a doposud nepoužité vybrané
výrobky doužívat, popřípadě prodat za podmínek stanovených správcem daně.
10.1.4.2.8 Návrh řešení
Jedním z hlavních kritérií při posouzení návrhu řešení obou okruhů řešené problematiky je
výše nákladů, které dopadnou na dotčené subjekty v porovnání s potenciálem redukce
nekalého chování konkrétních rizikových subjektů, které mohou nakládat s nezdaněnými
vybranými výrobky.
V rámci prvního okruhu řešené problematiky je dalším kritériem posouzení, zda navrhovaná
opatření nebudou neúměrně dopadat na subjekty, které řádně a včas plní své povinnosti vůči
správci spotřební daně.
Materiál obsahuje nulovou variantu, ve které je problém daňové bezdlužnosti již řešen před
vydáním povolení pro provozovatele daňového skladu, oprávněného příjemce pro opakované
přijímání vybraných výrobků a uživatele. Odejmutí povolení je v rámci nulové varianty
řešeno již u prvních dvou jmenovaných osob. Vzhledem k tomu, že nulová varianta neřeší
problematiku odejmutí povolení uživateli, všechny alternativní varianty se týkají pouze
odejmutí povolení uživatele s různými způsoby ukončení činnosti. V rámci konzultací je
přesto vhodné se zabývat také nulovou variantou, protože v některých případech může nastat
situace, kdy nedoplatek na daních, který bude příčinou odejmutí povolení uživatele, bude
mnohonásobně nižší než nedoplatek, který vznikne v důsledku odejmutí tohoto povolení (a
následně nebude uhrazen žádný z těchto nedoplatků). Nulová varianta se však nezabývá
plněním podmínky daňové bezdlužnosti u fyzických osob statutárním orgánem nebo členem
statutárního orgánu navrhovatele či držitele povolení anebo vykonávají činnost statutárního
orgánu nebo člena statutárního orgánu navrhovatele či držitele povolení.
Z hlediska prvního kritéria, tedy posuzování objektivity nastavení možností individuálního
přístupu k subjektům v rámci jednotlivých povolení tak, aby nebyly plošně zatíženy subjekty,
které si řádně plní své povinnosti ve vztahu ke spotřebním daním, se všechny varianty jeví
jako shodné.
Z hlediska druhého posuzovaného kritéria (nárůstu nákladů správce daně) lze za nejlepší
považovat nulovou variantu, ostatní varianty lze z hlediska potenciálního nárůstu nákladů
správce daně považovat za shodné, neboť oproti nulové variantě náklady správce daně mírně
navýší.
Z pohledu kritéria redukce nekalého jednání (včetně jednání vedoucího ke vzniku daňových
nedoplatků) lze konstatovat, že v rámci nulové varianty není zajištěn jednotný přístup ke
všem subjektům nakládajícím s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani, a proto byla
tato varianta vyhodnocena jako nejméně vhodná. Takové hodnocení vychází z předpokladu,
že uživatel je rizikovým subjektem. Oproti tomu se jako nejvhodnější jeví alternativní
varianta č. 1, která umožňuje odejmout povolení uživateli a dále umožňuje posuzovat
daňovou bezdlužnost i u fyzických osob statutárním orgánem nebo členem statutárního
orgánu navrhovatele či držitele povolení anebo vykonávají činnost statutárního orgánu nebo
člena statutárního orgánu navrhovatele či držitele povolení.
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jakých podmínek může být povolení uživatele odejmuto a uživatel je předem jasně
obeznámen se všemi skutečnostmi týkajícími se odejmutí povolení.
Vyhodnocení všech kritérií přehledně uvádí tabulka č. 21.
Pokud jsou uvažována všechna kritéria vcelku, lze za nejvhodnější považovat alternativní
variantu č. 1.
Tabulka č. 21

Pořadí variant

Varianta 0

Zvýšení nákladů všech
subjektů na trhu

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4

1. - 5.

1. - 5.

1. - 5.

1. - 5.

1. - 5.

1.

2. – 5.

2. – 5.

2. – 5.

2. – 5.

Potenciál
redukce
nekalého jednání

5.

1.

2. - 4.

2. - 4.

2. - 4.

Právní jistota subjektů

1. - 5.

1. - 5.

1. - 5.

1. - 5.

1. - 5.

12

10,5

12,5

12,5

12,5

Náklady
daně

na

správce

Celkem
10.1.4.3 Daňová spolehlivost
10.1.4.3.1 Definice problému

Za rizikové ve vztahu k plnění povinností spjatých se zákonem o spotřebních daních lze
považovat také osoby, kterým byla udělena pokuta za závažné nebo opakované porušení
celních nebo daňových předpisů. Je vhodné vyhodnotit, zda posuzování daňové spolehlivosti
má vést k vyřazení osob, které neskýtají dostatečné záruky, že budou činnost provádět v
souladu s právními předpisy v oblasti spotřebních daní a dále, zda posuzovat daňovou
spolehlivost i v průběhu trvání příslušných povolení. Zákon o spotřebních daních v současné
době maximálně konkretizuje kritéria výše uložené pokuty a stanovuje počet opakovaného
porušení povinností. Některé jiné zákony takto přesně vymezené hranice nepoužívají, ovšem
je nutné mít na zřeteli, že se ve většině případů jedná o nedaňové zákony; jako daňový zákon
je možno uvést zákon o DPH, nicméně na základě této podmínky zde neprobíhá dodanění
subjektu. U těchto zákonů lze použít nekonkretizované vymezení, které je dále upraveno
metodikou s větší volností správního uvážení. Oproti tomu podle zákona o spotřebních daních
by na základě porušení výše uvedených kritérií došlo ve většině případů k odejmutí povolení
a následnému dodanění subjektu.
10.1.4.3.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Daňová spolehlivost je u analyzovaných povolení zjišťována ve všech případech před jejich
vydáním formou čestného prohlášení navrhovatele, zda mu byla udělena pokuta za závažné
nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel fyzickou osobou,
nebo zda navrhovateli, jeho statutárním orgánům nebo členům statutárních orgánů byla
uložena pokuta za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, je-li
navrhovatel právnickou osobou. Současně je v zákoně o spotřebních daních definováno
závažné porušení celních nebo daňových předpisů a to jako takové jejich porušení, za které
byla uložena pokuta, úrok z prodlení nebo penále ve výši 250 000 Kč a vyšší. Opakovaným
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pětkrát během 2 let předcházejících dni podání návrhu.
Povinnost předkládat výše uvedené čestné prohlášení má informativní charakter pro správce
daně, aby získal informace o subjektu, který předkládá návrh na vydání povolení a mohl po
vydání povolení při správě daně využít další nástroje, které mu poskytuje zákon o spotřebních
daních, popřípadě procesní předpis.
V průběhu trvání povolení k provozování daňového skladu nebo oprávněného příjemce pro
opakované přijímání vybraných výrobků může být subjektům povolení odejmuto, pokud jinak
porušují své povinnosti a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě. Uživateli v tomto případě
není povolení odejmuto ze stejných důvodů, které jsou uvedeny v popisu existujícího
právního stavu u daňové bezdlužnosti, viz bod 10.1.4.2.2.
10.1.4.3.3 Identifikace dotčených subjektů
V případě daňové spolehlivosti jsou dotčenými subjekty zejména provozovatelé daňových
skladů, oprávnění příjemci pro opakované přijímaní vybraných výrobků a uživatelé.
Pokud na základě výsledků provedené analýzy bude rozhodnuto vztáhnout nová kritéria i na
držitele ostatních povolení, budou dotčenými subjekty všichni držitelé povolení, která zákon o
spotřebních daních uvádí. Dále bude dotčeným subjektem i správce daně.
Dalším okruhem subjektů, kterému je potřebné materiál RIA poskytnout ke konzultacím je
široká veřejnost, nejen odborná, právě s ohledem na to, že se jedná o nově zaváděné
opatření s významným dopadem do základních práv a svobod v souvislosti s právem na
podnikání. Vhodným způsobem poskytnutí materiálu RIA ke konzultacím je jeho zveřejnění
na webových stránkách Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel.
Ve všech navržených alternativních variantách je okruh dotčených subjektů totožný.
Konzultace s dotčenými subjekty bude probíhat prostřednictvím oslovení příslušných svazů,
sdružení a asociací (např. ČAPPO, UVDL, ČSZV, ČSPS), popřípadě prostřednictvím správce
daně.
10.1.4.3.4 Popis cílového stavu
Cílový stav vycházející z analýzy jednotlivých typů povolení vydávaných podle zákona o
spotřebních daních je vyřadit osoby, které neskýtají dostatečné záruky, že budou činnost
provádět v souladu s právními předpisy v oblasti daní a cel a bude tak docházet ke vzniku
daňových nedoplatků.
Kvantifikovat úspěšnost řešení tohoto cíle lze například analýzou výše daňových nedoplatků,
popřípadě vyhodnocením četnosti daňových úniků způsobených osobami, které dosud mohly
nakládat s vybranými výrobky podléhajícími spotřební dani, aniž by prošly nově nastavenými
parametry vydávání a případných odnímání příslušných povolení podle zákona o spotřebních
daních.
10.1.4.3.5 Zhodnocení rizika nečinnosti
V případě nečinnosti nebudou nadále z trhu komodit podléhajících spotřební dani s ohledem
na rizika dostatečně rychle vyloučeny osoby, kterým byla udělena pokuta za závažné nebo
opakované porušení celních nebo daňových předpisů.
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informativní charakter pro správce daně. Rizikem je, že v některých případech mohou být
povolení vydávána osobám, které jsou daňově nespolehlivé. Správci daně v takovém případě
není poskytnuta okamžitá jistota ohledně skutečností prokazovaných čestným prohlášením,
které si musí ověřovat.
V průběhu trvání povolení k provozování daňového skladu nebo oprávněného příjemce pro
opakované přijímání vybraných výrobků může být subjektům povolení odejmuto, pokud jinak
porušují své povinnosti a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě (například § 20 odst. 19 písm.
b)). Rizikem však může být, že zákonem o spotřebních daních nejsou taxativně vymezena
kritéria porušení povinností a v aplikační praxi může docházet k nejednotnému výkladu, zda
daňová nespolehlivost je důvodem k odejmutí povolení podle tohoto ustanovení.
Uživateli v tomto případě není povolení odejmuto ze stejných důvodů, které jsou uvedeny
v popisu existujícího právního stavu u daňové bezdlužnosti, viz bod 10.1.4.2.2. Tato
skutečnost se prozatím neprokázala být rizikovou.
Obdobná situace může v případě nečinnosti nastat i u některých ostatních povolení uvedených
v zákonu o spotřebních daních.
10.1.4.3.6 Návrh variant řešení
10.1.4.3.6.1 Varianta 0
Nulová varianta je ponechání stávajícího stavu. Z toho vyplývá, že daňová spolehlivost je u
analyzovaných povolení zjišťována ve všech případech před jejich vydáním formou čestného
prohlášení navrhovatele, zda mu byla udělena pokuta za závažné nebo opakované porušení
celních nebo daňových předpisů je-li navrhovatel fyzickou osobou, nebo zda navrhovateli,
jeho statutárním orgánům nebo členům statutárních orgánů byla uložena pokuta za závažné
nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel právnickou
osobou.
Současně je v zákonu o spotřebních daních definováno závažné porušení celních nebo
daňových předpisů a to jako takové jejich porušení, za které byla uložena pokuta, úrok z
prodlení nebo penále ve výši 250 000 Kč a vyšší. Opakovaným porušením celních nebo
daňových předpisů se rozumí jejich porušení, k němuž došlo více než pětkrát během 2 let
předcházejících dni podání návrhu.
Povinnost předkládat výše uvedené čestné prohlášení má informativní charakter pro správce
daně, aby získal informace o subjektu předkládajícím návrh na vydání povolení a mohl po
vydání povolení při správě daně využít další nástroje, které mu poskytuje zákon o spotřebních
daních, popřípadě procesní předpis.
V průběhu trvání povolení k provozování daňového skladu nebo oprávněného příjemce pro
opakované přijímání vybraných výrobků může být subjektům povolení odejmuto, pokud jinak
porušují své povinnosti a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě. Uživateli v tomto případě
není povolení odejmuto ze stejných důvodů, které jsou uvedeny v popisu existujícího
právního stavu u daňové bezdlužnosti, viz bod 10.1.4.2.2.
10.1.4.3.6.2 Alternativní varianta č. 1
V rámci alternativní varianty č. 1 by byla zrušena povinnost předkládat společně s návrhem na
vydání povolení čestné prohlášení k prokázání daňové spolehlivosti při současném zachování
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by nevzrostla administrativní náročnost, neboť již v současné době ověřuje, zda navzdory
předloženému čestnému prohlášení subjektu nebyla udělena pokuta za závažné nebo
opakované porušení celních nebo daňových předpisů. Na základě porušení podmínky daňové
spolehlivosti by nebylo povolení vydáno.
Dále by v rámci této varianty byla zavedena povinnost splňovat podmínku daňové
spolehlivosti po celou dobu existence povolení. Pokud by subjekt získal patřičné povolení a
následně by podmínku daňové spolehlivosti již nesplňoval, byla by tato skutečnost důvodem
pro odejmutí již vydaného povolení.
V ustanoveních týkajících se povolení provozovatele daňového skladu a oprávněného
příjemce by bylo nutno v legislativním textu příslušných ustanovení přesně vymezit důvody
odejmutí těchto povolení ve vztahu ke stávajícímu znění zákona o spotřebních daních. Dnes
lze odejmout povolení na základě skutečnosti, že subjekt porušuje povinnosti uložené
zákonem o spotřebních daních a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě. Ze stejných důvodů by
mělo být jednoznačně stanoveno, jak postupovat v případě, že subjekt po uplynutí zákonem
stanovené lhůty opětovně podá návrh na vydání nového povolení.
Nově by se z důvodu daňové nespolehlivosti odejmulo povolení i uživateli. V tomto případě
by mu vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit ze všech vybraných výrobků, které přijal na
základě vydaného povolení a které doposud nepoužil. Lze zvažovat možnost doužívání nebo
doprodeje vybraných výrobků v případě odejmutí povolení uživatele obdobně jako u
alternativních variant č. 2, 3 a 4 daňové bezdlužnosti.
U této varianty lze uvažovat o subvariantě, v rámci které by byla přehodnocena stávající
definice „závažné porušení celních nebo daňových předpisů“ a „opakované porušení celních
nebo daňových předpisů“.
Stejným způsobem je možno postupovat v případě ostatních povolení uvedených v zákonu o
spotřebních daních.
10.1.4.3.6.3 Alternativní varianta č. 2
U alternativní varianty č. 2 by bylo navrženo nedefinovat pojmy „závažné porušení celních
nebo daňových předpisů“ a „opakované porušení celních nebo daňových předpisů“ v zákonu
o spotřebních daních a nevázat tak daňovou spolehlivost pouze na výši pokuty a počet
opakovaného porušení povinností. Podmínka spolehlivosti by byla vztažena i na dodržování
účetních předpisů.
Tato varianta by předpokládala, že daňová spolehlivost nebude odpovídat určité hranici
uložené pokuty nebo stanovenému počtu opakovaného porušení povinností, která se ponechají
na vymezení správní praxi. Na aktuální situaci by bylo možno reagovat tím, že si správní
praxe vymezí pojmy závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, což
by vyžadovalo po správcích daně stanovení jednotného přístupu k posuzování definovaných
pojmů tak, aby nedocházelo ke zneužití tohoto institutu.
Dále by v rámci této varianty byla zavedena povinnost splňovat podmínku daňové
spolehlivosti po celou dobu existence povolení pro subjekt i osoby, které jsou v právnické
osobě statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu. Pokud by subjekt získal patřičné
povolení a následně by podmínku daňové spolehlivosti již nesplňoval, byla by tato skutečnost
důvodem pro odejmutí již vydaného povolení.
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lhůty opětovně podá návrh na vydání nového povolení.
Nově by se z důvodu daňové nespolehlivosti odejmulo povolení i uživateli. V tomto případě
by mu vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit ze všech vybraných výrobků, které přijal na
základě vydaného povolení a které doposud nepoužil.
Stejným způsobem je možno postupovat v případě ostatních povolení uvedených v zákoně o
spotřebních daních.
10.1.4.3.7 Vyhodnocení nákladů a přínosů
10.1.4.3.7.1 Varianta 0
10.1.4.3.7.1.1 Náklady
Náklady této varianty jsou spojeny s tím, že si správce daně bude muset nadále ověřovat
skutečnosti uvedené navrhovatelem v čestném prohlášení, které má pouze informativní
charakter. Dalším rizikem je, že povolení dále mohou být vydávána osobám, které jsou
daňově nespolehlivé a mohou potenciálně způsobit nedoplatky na spotřební dani.
Administrativní náklady subjektu jsou spojeny právě s povinností předložit čestné prohlášení.
Tyto náklady jsou však zanedbatelné.
Zákon o spotřebních daních podle příslušných ustanovení umožňuje odejmout povolení
provozovateli daňového skladu a také oprávněnému příjemci pro opakované přijímání
vybraných výrobků, pokud jinak porušují své povinnosti a ani uložení pokuty nevedlo
k nápravě (§ 20 a 22 odst. 19 písm. b)). Negativem uvedených ustanovení je, že taxativně
nevymezují kritéria neplnění zmíněných povinností, což může v aplikační praxi vést
k nejednotnému výkladu, zda daňová nespolehlivost je důvodem k odejmutí uvedených
povolení podle těchto ustanovení, což může vést k právní nejistotě subjektů.
V praxi jsou obavy správce daně odůvodněné, neboť při odejmutí povolení dojde ke zdanění
všech vybraných výrobků, se kterými subjekt podle uvedených povolení nakládá.
V konečném důsledku může dojít k soudním sporům o náhradu škody.
Za negativum lze z hlediska provozovatele daňového skladu a oprávněného příjemce pro
opakované přijímání vybraných výrobků považovat i skutečnost, že ze stejných důvodů není
odejmuto povolení také uživateli vybraných výrobků.
10.1.4.3.7.1.2 Přínosy
Přínosem této varianty je dodržení zásady legislativní zdrženlivosti.
Za pozitivum lze považovat objektivní nastavení možností individuálního přístupu
k subjektům v rámci jednotlivých povolení tak, aby nebyly plošně zatíženy subjekty, které si
řádně plní své povinnosti ve vztahu ke spotřebním daním.
10.1.4.3.7.2 Alternativní varianta č. 1
10.1.4.3.7.2.1 Náklady
Negativem této varianty je nedodržení zásady legislativní zdrženlivosti.
Stanovení konkrétní hranice „závažného porušení celních nebo daňových předpisů“ a
„opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů“ málo reflektuje aktuální vývoj na
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brány v potaz případné potřeby správní praxe, která by projevy nežádoucího chování zvážila a
posoudila jeho intenzitu s možností individuálního přístupu podle ekonomické situace
subjektu.
U povolovacích řízení nelze náklady exaktně odhadnout, neboť podrobné informace týkající
se jednotlivých kritérií a jejich vývoje v čase nejsou u všech subjektů (i potenciálních)
k dispozici. Také je prakticky nemožné určit, kolik subjektů bude mít do budoucnosti zájem o
vstup do oblasti nakládání s vybranými výrobky.
10.1.4.3.7.2.2 Přínosy
Budou sníženy administrativní náklady subjektů z důvodu zrušení povinnosti předkládat
čestné prohlášení k prokázání daňové spolehlivosti. Administrativní náklady v této souvislosti
nevzrostou ani správci daně, neboť již v současné době ověřuje, zda subjektu navzdory
předloženému čestnému prohlášení nebyla udělena pokuta za závažné nebo opakované
porušení celních nebo daňových předpisů.
Pozitivem této varianty je, že budou před vstupem na trh s vybranými výrobky podléhajícími
spotřební dani individuálně prověřovány osoby, které by mohly potenciálně způsobit daňové
nedoplatky, a nebude jim na tento trh umožněn vstup. Preventivně tak bude sníženo riziko
vzniku daňových nedoplatků. Vyčíslení těchto přínosů je obtížné.
Dalším pozitivem této varianty je, že v ustanoveních týkajících se povolení provozovatele
daňového skladu a oprávněného příjemce dojde v legislativním textu příslušných ustanovení k
přesnému vymezení důvodů odejmutí těchto povolení.
Nově by se z důvodu neplnění podmínky daňové spolehlivosti odejmulo povolení i uživateli.
Uživateli tak vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit ze všech vybraných výrobků, které
přijal na základě vydaného povolení a které doposud nepoužil. Přínosem této úpravy je, že
subjektu nebude nadále narůstat objem vybraných výrobků v případě existence předmětných
nedoplatků a nebude mu tak umožněno další rizikové chování, resp. zneužití přijatých
vybraných výrobků. V případě zavedení možnosti doužívání nebo doprodeje vybraných
výrobků bude subjektu umožněno již přijaté a doposud nepoužité vybrané výrobky doužívat
popřípadě prodat za podmínek stanovených správcem daně. Pozitivem tedy může být, že
v tomto případě následně nevzniknou tak vysoké nedoplatky na spotřební dani a popřípadě
bude moci uhradit nedoplatky jiné.
Z hlediska přehodnocení definice „závažného porušení celních nebo daňových předpisů“ a
„opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů“ lze jako přínos uvést podchycení
většího množství rizikových subjektů (například snížením hranice pokuty).
10.1.4.3.7.3 Alternativní varianta č. 2
10.1.4.3.7.3.1 Náklady
Negativem této varianty je nedodržení zásady legislativní zdrženlivosti. V alternativní
variantě č. 2 se na rozdíl od alternativní varianty č. 1 vypustí definice pojmů „závažného
porušení celních nebo daňových předpisů“ a „opakovaného porušení celních nebo daňových
předpisů“ a ponechá se jejich vymezení na správní praxi. Z toho vyplývá riziko korupčního
jednání.
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stanovených zákonem, ale podle správní praxe, což sníží právní jistotu subjektů a zároveň
může vést ke vzniku soudních řízení.
U povolovacích řízení nelze náklady exaktně odhadnout, neboť podrobné informace týkající
se jednotlivých kritérií a jejich vývoje v čase nejsou u všech subjektů (i potenciálních)
k dispozici. Také je prakticky nemožné určit, kolik subjektů bude mít do budoucnosti zájem o
vstup do oblasti nakládání s vybranými výrobky.
10.1.4.3.7.3.2 Přínosy
Pozitivem této varianty je nestanovení konkrétní hranice „závažného porušení celních nebo
daňových předpisů“ a „opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů“, neboť tato
úprava bere v potaz případné potřeby správní praxe, která projevy nežádoucího chování zváží
a posoudí jeho intenzitu s možností individuálního přístupu podle ekonomické situace
subjektu.
Dalším přínosem je možnost flexibilní reakce správce daně na vznik nebo změnu nežádoucího
modelu chování u jednotlivých subjektů. Při rozhodování správce daně je také možno zvážit
konkrétní okolnosti, které měly vliv na nežádoucí projev chování.
Tím, že tato varianta rozšiřuje povinnost plnit podmínku daňové spolehlivosti i na fyzické
osoby statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu navrhovatele či držitele povolení
anebo osoby vykonávající činnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu
navrhovatele či držitele povolení, může dojít ke snížení rizika nekalého jednání.
Za určitý přínos této varianty lze také považovat skutečnost, že podle obdobné úpravy (zákon
o povinném značení lihu, zákon o pohonných hmotách) správce daně a dotčené subjekty již
postupují.
10.1.4.3.8 Návrh řešení
Jedním z hlavních kritérií při posouzení návrhu řešení obou okruhů řešené problematiky je
výše nákladů, které dopadnou na dotčené subjekty v porovnání s potenciálem redukce
nekalého chování konkrétních rizikových subjektů, které mohou nakládat s nezdaněnými
vybranými výrobky.
V rámci prvního okruhu řešené problematiky je dalším kritériem posouzení, zda navrhovaná
opatření nebudou neúměrně dopadat na subjekty, které řádně a včas plní své povinnosti vůči
správci spotřební daně.
Materiál obsahuje nulovou variantu a dvě alternativní varianty. Z hlediska prvního kritéria,
tedy posuzování objektivity nastavení možností individuálního přístupu k subjektům v rámci
jednotlivých povolení tak, aby nebyly plošně zatíženy subjekty, které si řádně plní své
povinnosti ve vztahu ke spotřebním daním, jsou všechny varianty hodnoceny stejně.
Z hlediska druhého posuzovaného kritéria (nárůstu nákladů správce daně) lze za vhodnější
považovat alternativní varianty č. 1 a č. 2, protože ruší povinnost předkládat čestné prohlášení
týkající se jejich daňové spolehlivosti a tím částečně snižuje administrativní náklady správce
daně.
Z pohledu kritéria redukce nekalého jednání (včetně jednání vedoucího ke vzniku daňových
nedoplatků) lze konstatovat, že nulová varianta je nejméně vhodná, neboť na rozdíl od
alternativních variant č. 1 a č. 2 neřeší neudělení povolení či jeho odejmutí v případě
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nejvhodnější, neboť rozšiřuje povinnost plnit podmínku daňové spolehlivosti i na fyzické
osoby statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu navrhovatele či držitele povolení
anebo osoby vykonávající činnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu
navrhovatele či držitele povolení.
Z hlediska čtvrtého kritéria lze za nejvhodnější považovat nulovou a alternativní variantu č. 1,
protože přesně stanoví kritéria pro hodnocení daňové spolehlivosti. Pojem daňová
spolehlivost bude na rozdíl od alternativní varianty č. 2 v zákoně přesně vymezen. Výklad
tohoto pojmu, který je úzce spjat se vznikem povinnosti přiznat daň a zaplatit, nebude tedy
ponechán na správním uvážení správce daně. Nulová varianta je oproti alternativní variantě č.
1 hodnocena příznivěji, protože kompletně zachovává stávající stav.
Vyhodnocení všech kritérií přehledně uvádí tabulka č. 22.
Pokud jsou uvažována všechna kritéria vcelku, lze za nejvhodnější považovat alternativní
varianty č. 1 a č. 2. Vzhledem k tomu, že varianta č. 2 je již zavedena v zákonu o povinném
značení lihu a v zákonu o pohonných hmotách, byla vybrána varianta č. 2.
Tabulka č. 22

Pořadí variant

Varianta 0

Varianta 1

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

Náklady na správce daně

3.

1. – 2.

1. - 2.

Potenciál redukce nekalého
jednání

3.

2.

1.

Právní jistota subjektů

1.

2.

3.

Celkem

9

7,5

7,5

Zvýšení nákladů
subjektů na trhu

všech

Varianta 2

10.1.4.4 Ekonomická stabilita
10.1.4.4.1 Definice problému
V současné době není v rámci povolovacích řízení podle zákona o spotřebních daních
zohledňována ekonomická situace subjektu a povolení tak jsou vydávána i subjektům, které
nejsou schopny generovat dostatečné finanční příjmy nezbytné k řádnému plnění daňových
povinností, a tím k naplnění základního cíle správy daní. Podle správce daně je v některých
případech již ve fázi povolovacího řízení zřejmé, že subjekt byl založen účelově s cílem
nekalého jednání ve vztahu k zákonu o spotřebních daních. Požadavek správce daně na
posuzování ekonomické stability již v rámci povolovacích řízení byl podpořen také výrokem
z judikátu NSS (rozsudek 5 Afs 84/2012) že „…lze jistě se stěžovatelem souhlasit v tom, že
současná právní úprava neumožňuje hodnocení „finanční (ne)stability“ navrhovatele v širším
rámci, tak jak stěžovatel v napadeném rozhodnutí učinil, ač by to při současném nastavení
zákonných kritérií v § 20 ZSD zřejmě bylo vhodné i z důvodů stěžovatelem uváděných.“
Také po vydání povolení postrádá správce daně větší možnost ověřovat ekonomickou kondici
daňového subjektu, resp. na ni efektivně reagovat adekvátní úpravou povolení tak, aby
odráželo aktuální ekonomickou situaci daňového subjektu. Případná úprava povolení by se
týkala například stanovení nových podmínek a povoleného množství vybraných výrobků,
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nestabilní.
10.1.4.4.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Zákon o spotřebních daních v současné době umožňuje změnit, popřípadě odejmout povolení
z přesně stanovených důvodů. Také umožňuje odejmout povolení v případě, kdy subjekt
porušuje své povinnosti a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě (např. § 20 a 22 odst. 19
písm. b)).
Správce daně v současnosti provádí k § 21 odst. 12 a § 21a odst. 7 zákona o spotřebních
daních kvantitativní a kvalitativní analýzu, která je založena zejména na využití účetních
výkazů, které lze získat z veřejných zdrojů a které je v některých řízeních povinen subjekt
předkládat, popřípadě z dalších dokladů a informací. Analýza je prováděna na základě
podkladů, které jsou obsahem vnitřních pokynů správce daně. Základními ukazateli, které
jsou vyhodnocovány, jsou poměrové ukazatele v oblastech rentability, likvidity, finanční
stability, aktivity a produktivity práce. Rovněž jsou zpracovávány a hodnoceny vybrané
bonitní, bankrotní a bonitně-bankrotní modely, u nichž bylo ověřeno, že vysoce přesně
odrážejí realitu českého podnikatelského prostředí. Je rovněž proveden odvětvový
benchmarking, který umožňuje hodnotit další směřování hodnoceného subjektu. Kritéria,
kterých by měl subjekt dosahovat, jsou stanovena u jednotlivých ukazatelů a modelů opět ve
vnitřních pokynech.
Metody zpracování analýzy, včetně obsahových náležitostí závěrečné zprávy a zdrojová data,
jsou zpracovány interní metodikou, která byla v roce 2012 evaluována Katedrou podnikové
ekonomiky VŠE v Praze a Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava, které shodně potvrdily,
že použitá metodika je vhodně navržená, plně vyhovující danému účelu a zohledňuje jak
specifika ČR, tak i jednotlivých odvětví ekonomiky.
V případě subjektů, které mají historii kratší než metodikou požadované dva roky, se
ekonomická kondice posuzuje z informací, které jsou dostupné.
Je zřejmé, že správce daně má zkušenosti s prováděním analýzy, ale pokud zjistí ve výše
uvedených případech zhoršení ekonomické stability subjektu, není pak oprávněn nad rámec
podmínek stanovených zákonem o spotřebních daních, které jsou uváděny v povolení,
stanovit v něm další podmínky, popřípadě již uvedené podmínky zpřísnit. Není mu také
umožněno povolení nevydat.
10.1.4.4.3 Identifikace dotčených subjektů
V případě trestněprávní bezúhonnosti, daňové bezdlužnosti, daňové spolehlivosti,
ekonomické stability a rizikové analýzy (vstup do povolení z moci úřední) jsou dotčenými
subjekty zejména provozovatelé daňových skladů, oprávnění příjemci pro opakované
přijímaní vybraných výrobků a uživatelé. Pokud na základě výsledků provedené analýzy
bude rozhodnuto vztáhnout nová kritéria i na držitele ostatních povolení, budou dotčenými
subjekty všichni držitelé povolení, která zákon o spotřebních daních uvádí. Dále bude
dotčeným subjektem i správce daně.
Dalším okruhem subjektů, kterému je potřebné materiál RIA poskytnout ke konzultacím je
široká veřejnost, nejen odborná, právě s ohledem na to, že se jedná o nově zaváděné
opatření s významným dopadem do základních práv a svobod v souvislosti s právem na
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na webových stránkách Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel.
Ve všech navržených alternativních variantách je okruh dotčených subjektů totožný.
Konzultace s dotčenými subjekty bude probíhat prostřednictvím oslovení příslušných svazů,
sdružení a asociací (např. ČAPPO, UVDL, ČSZV, ČSPS), popřípadě prostřednictvím správce
daně.
10.1.4.4.4 Popis cílového stavu
Cílový stav vycházející z analýzy jednotlivých typů povolení vydávaných podle zákona o
spotřebních daních je vyřadit osoby, které neskýtají dostatečné záruky, že budou řádně plnit
daňové, zejména platební povinnosti. Tím by měla být snížena míra rizika nezabezpečení
veřejného zájmu na správném stanovení a vybrání daní.
Správci daně má být umožněno před vydáním příslušného povolení posoudit skutečnosti
týkající se ekonomické stability subjektu a na základě toho mu umožnit nevydat povolení
subjektům zjevně ekonomicky nezdravým. Tím jim znemožnit přístup zejména k nezdaněným
vybraným výrobkům, tj. k vybraným výrobkům nacházejícím se v režimu podmíněného
osvobození od daně nebo osvobozeným od daně.
Správci daně má být dále umožněno rozhodnout o vydání povolení v omezeném rozsahu
oproti návrhu subjektu, a to v návaznosti na ekonomickou kondici subjektu. Tato možnost by
měla být podmíněna řádným odůvodněním a případně projednáním se subjektem (alternativou
k souhlasu subjektu by pak bylo vydání rozhodnutí o zamítnutí návrhu/nevydání povolení).
Úprava by měla umožnit správci daně s ohledem na zjištěné skutečnosti týkající se
ekonomické stability stanovit v povolení i další podmínky k zabezpečení cíle správy daně.
V průběhu trvání povolení v návaznosti na výše uvedené by měla také umožnit správci daně
kontrolovat ekonomickou kondici držitele povolení a na základě jejího zhoršení adekvátně
reagovat s tím, že tato reakce může spočívat v:
 stanovení dalších podmínek, stanovení vyššího zajištění nebo požadavku na jiný druh
zajištění (např. poskytnutí finanční záruky namísto složení finančních prostředků na
účet), dodatečného zajištění daně zástavou atd., bude-li toto opatření dostačující,
 změně povolení co do předpokládaného (povoleného) ročního množství nebo druhu
vybraných výrobků, např. v případě podstatného zhoršení ekonomické stability
subjektu; současně opětovné stanovení zajištění a podmínek povolení,
 částečném nebo úplném omezení možnosti přijímat, vyrábět nebo nakupovat vybrané
výrobky,
 odnětí povolení v případě zhoršení ekonomické kondice držitele povolení, kterou nelze
úspěšně řešit dle předchozích bodů.
10.1.4.4.5 Zhodnocení rizika nečinnosti
Rizikem nečinnosti je neumožnění vyloučit ekonomicky nestabilní osoby z trhu komodit
podléhajících spotřební dani a s tím související zvýšená míra rizika nezabezpečení veřejného
zájmu na správném stanovení a vybrání daní.
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10.1.4.4.6.1 Varianta 0
Nulová varianta je ponechání stávajícího stavu.
10.1.4.4.6.2 Alternativní varianta
Tato varianta stanoví ekonomickou stabilitu jako obecnou podmínku pro vydání a trvání
příslušného povolení. Tím umožní správci daně v rámci povolovacího řízení provádět analýzu
a tuto zohlednit při rozhodnutí o návrhu na vydání povolení. Správce daně sleduje
ekonomickou stabilitu subjektu v průběhu trvání povolení a v případě zhoršení ekonomické
kondice subjektu může do povolení vstoupit a stanovit další podmínky, za kterých subjekt
může s vybranými výrobky nakládat (viz bod 10.1.4.4.4).
Způsob určení a požadovanou úroveň ukazatelů pro posouzení ekonomické stability subjektu
(úroveň rentability, likvidity, finanční stability a dalších ukazatelů) stanoví vyhláška.
Vyhláška stanoví zdroje dat, obecné určení ekonomické stability, způsob stanovení úrovně
jednotlivých ukazatelů a stanovení finanční analýzy podle odvětvového členění.
Pokud se jedná o zdroje dat, úprava bude obsahovat:


výčet podkladů potřebných k posouzení ekonomické stability pro jednotlivá
povolovací řízení v souladu s tiskopisem vydaným Ministerstvem financí,
 výčet podkladů potřebných k posouzení ekonomické stability za situace, kdy je
žadatelem osoba, u které není možné posuzovat úroveň rentability, likvidity nebo
finanční stability (např. se jedná o nově vzniklou právnickou osobu).
V případě obecného určení ekonomické stability navržená úprava bude obsahovat:
 parametry pro hodnocení ekonomické stability, které bude vycházet z finanční
analýzy, jejímž předmětem bude zhodnocení vývoje subjektu v oblastech rentability,
likvidity, finanční stability a dalších ukazatelů za hodnocené účetní období,
 sledované ukazatele, které budou posuzovány ve vzájemných souvislostech, budou
poměřovány s obecně doporučovanými minimálními hodnotami, resp. v rámci odvětví
rozhodujícího předmětu činnosti,
 finanční analýzu, jejímž výsledkem bude zkonstatování, zda je hodnocený subjekt
shledán ekonomicky stabilním, či nestabilním, kdy za ekonomicky stabilní bude
považován subjekt, který je schopen vytvářet a trvale udržovat správný vztah mezi
majetkem a používaným kapitálem, tj. je schopen dostát svým závazkům a za
ekonomicky nestabilní bude považován subjekt, který není schopnost vytvářet a trvale
udržovat správný vztah mezi majetkem a používaným kapitálem, tj. není schopen
dostát svým závazkům.
Pro způsob stanovení úrovně ukazatelů bude úprava obsahovat:


ukazatele rentability, které poměřují konečný efekt dosažený podnikatelskou činností
(hospodářský výsledek) s vloženými prostředky do podnikatelské činnosti (rentabilita
celkového kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu),



ukazatele likvidity, které měří schopnost podniku splácet včas své krátkodobé závazky
vůči krátkodobým věřitelům, jako jsou komerční banky, dodavatelé, zaměstnanci, stát
- zastoupený jednotlivými správci (celní a daňové závazky, závazky ze sociálního
zabezpečení, atd.), jiné závazky a výpomoci; z pohledu celní správy jako
krátkodobého věřitele se analýza bude zabývat kvalitou a pohybem krátkodobých
aktiv a krátkodobých závazků a časováním průběhu peněžních toků, tzn. od tvorby a
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likvidita, pohotová likvidita, běžná likvidita, likvidita dle cash flow a čistý pracovní
kapitál),


ukazatele finanční stability, které měří schopnost podniku dlouhodobě uhrazovat své
finanční závazky; tyto ukazatele mají osvědčit, zda v případě okamžitého nedostatku
likvidity existují v podniku rezervy, které by pomohly překlenout dočasné finanční
potíže pramenící z provozní činnosti; přitom bude posuzována finanční struktura
podniku z dlouhodobého hlediska, riziko, které podnik podstupuje při dané struktuře
vlastních a cizích zdrojů, a míra schopnosti podniku znásobit své zisky využitím
cizího kapitálu (podíl cizích zdrojů na aktivech, úrokové krytí, doba splácení dluhů,
krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji, ziskový účinek finanční páky nebo
poměr cash flow k celkovým závazkům),



ostatní poměrové ukazatele (např. obrat aktiv, doba obratu zásob, doba obratu
krátkodobých pohledávek, doba splácení krátkodobých závazků, nákladovost přidané
hodnoty, produktivita práce z přidané hodnoty).

Součástí navrhované úpravy bude také odvětvová finanční analýza, jejímž základem je
začlenění hodnoceného subjektu podle hlavního předmětu činnosti do odvětví uvedeného v
Klasifikaci ekonomických činností CZ–NACE; dosažené hodnoty ukazatelů hodnoceného
podniku budou porovnávány s průměrem daného odvětví. Každé odvětví má svá specifika a
jiné požadavky, např. na výši zásob, finančních prostředků, strukturu kapitálu apod. Průměrné
hodnoty sledovaných ukazatelů rentability, likvidity, finanční stability a ostatních
poměrových ukazatelů budou čerpány z každoročně prováděné a veřejně dostupné Finanční
analýzy podnikové sféry MPO ČR.
Dále je nutno adekvátně upravit důvody pro odnětí povolení, tedy v případě, kdy je po vydání
povolení zjištěno, že subjekt již nesplňuje podmínku ekonomické stability a ani nevyužil
možná nápravná opatření, nebo neplní další podmínky stanovené v povolení k zabezpečení
cíle správy daně.
10.1.4.4.7 Vyhodnocení nákladů a přínosů
10.1.4.4.7.1 Varianta 0
10.1.4.4.7.1.1 Náklady
Dosavadní znění zákona o spotřebních daních neumožňuje správci daně v rámci povolovacího
řízení vzít v potaz ekonomickou situaci subjektu a je tak nucen vydat povolení i subjektům,
které zjevně nejsou schopny generovat dostatečné finanční příjmy nezbytné k řádnému plnění
daňových povinností a tím k naplnění základního cíle správy daní. Není tak umožněno
dostatečně rychlé vyloučení potenciálně rizikového subjektu z oblasti spotřebních daní a hrozí
tak zneužití vybraných výrobků tímto subjektem.
Teoreticky tak existuje potenciál, že tyto rizikové osoby do budoucna mohou způsobit daňové
nedoplatky, respektive úniky na spotřební dani. Kvantifikace výše daňových nedoplatků,
respektive úniků, je s ohledem na to, že se jedná o preventivní opatření, velice obtížné.
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Přínosem této varianty je dodržení zásady legislativní zdrženlivosti. V rámci této varianty je
zajištěna právní jistota subjektů v tom smyslu, že je zákonem o spotřebních daních přesně
stanoveno, za jakých podmínek je udělováno a odnímáno povolení, popřípadě přesně v jakých
situacích je nutno povolení změnit.
10.1.4.4.7.2 Alternativní varianta č. 1
10.1.4.4.7.2.1 Náklady
Potenciálním negativem této varianty může být možnost činění neodůvodněných rozdílů mezi
subjekty, zejména s ohledem na kritéria hodnocení nových subjektů, které mají zájem o
vydání příslušného povolení. Může dojít ke snížení právní jistoty subjektů.
U povolovacích řízení nelze náklady exaktně odhadnout, neboť podrobné informace týkající
se jednotlivých kritérií a jejich vývoje v čase nejsou u všech subjektů (i potenciálních)
k dispozici. Také je prakticky nemožné určit, kolik subjektů bude mít do budoucnosti zájem o
vstup do oblasti nakládání s vybranými výrobky.
10.1.4.4.7.2.2 Přínosy
Za pozitivum lze považovat objektivní nastavení možností individuálního přístupu
k subjektům v rámci jednotlivých povolení tak, aby nebyly plošně zatíženy subjekty, které si
řádně plní své povinnosti ve vztahu ke spotřebním daním. V tomto přístupu je zohledněna
prevence rizika vzniku vysokých daňových nedoplatků.
10.1.4.4.8 Návrh řešení
Jedním z hlavních kritérií při posouzení návrhu řešení obou okruhů řešené problematiky je
výše nákladů, které dopadnou na dotčené subjekty v porovnání s potenciálem redukce
nekalého chování konkrétních rizikových subjektů, které mohou nakládat s nezdaněnými
vybranými výrobky.
V rámci prvního okruhu řešené problematiky je dalším kritériem posouzení, zda navrhovaná
opatření nebudou neúměrně dopadat na subjekty, které řádně a včas plní své povinnosti vůči
správci spotřební daně.
Materiál obsahuje nulovou variantu a jednu alternativní variantu. V rámci prvního
posuzovaného kritéria vychází obě varianty shodně, neboť plošně nezatěžují subjekty, které si
řádně plní své povinnosti z hlediska spotřební daně.
V rámci druhého sledovaného kritéria je zohledněna skutečnost, že správce daně již dnes
ekonomickou stabilitu subjektů sleduje a vyhodnocuje podle svého metodického pokynu.
Třetí kritérium zhodnotilo vyšší potenciál redukce nekalého jednání u alternativní varianty č.
1, neboť tato eliminuje rizikové subjekty na trhu vybraných výrobků podléhajících spotřební
dani.
Právní jistotu subjektů lze hodnotit na stejné úrovni, neboť v rámci obou variant jsou
zákonem (popřípadě vyhláškou) přesně stanovena kritéria, na základě kterých lze povolení
nevydat, popřípadě odejmout.
Vyhodnocení všech kritérií přehledně uvádí tabulka č. 23.
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variantu č. 1.
Tabulka č. 23

Pořadí variant

Varianta 0

Varianta 1

Zvýšení nákladů všech subjektů na trhu

1. – 2.

1. – 2.

Náklady na správce daně

1. – 2.

1. – 2.

2.

1.

1. – 2.

1. - 2.

6,5

5,5

Potenciál redukce nekalého jednání
Právní jistota subjektů
Celkem
10.1.4.5 Vstup do povolení z moci úřední
10.1.4.5.1 Definice problému

Dosavadní úprava zákona o spotřebních daních neumožňuje zasahovat do povolení, tzn.
stanovit nově podmínky povolení, v případech, kdy správce daně zjistí negativní skutečnosti
ve vztahu k daňovému subjektu (držiteli povolení) zejména na základě rizikové analýzy
provedené v době trvání povolení.
10.1.4.5.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Podle stávající právní úpravy je daňový subjekt povinen oznámit správci daně změnu
skutečností a údajů uvedených v povolení, například změnu v množství vyráběných či
skladovaných vybraných výrobků, případně překročení předpokládaného množství přijatých
vybraných výrobků.
Při změně povolení podle § 20 odst. 16 a § 22 odst. 16 zákona o spotřebních daních je možné
měnit pouze podmínky pro zabezpečení vybraných výrobků nebo uložit opatření potřebná
k zabránění jejich neoprávněného použití. Tato možnost stanovení dalších podmínek navazuje
na oznámení změny skutečností daňovým subjektem.
10.1.4.5.3 Identifikace dotčených subjektů
V případě trestněprávní bezúhonnosti, daňové bezdlužnosti, daňové spolehlivosti,
ekonomické stability a rizikové analýzy (vstup do povolení z moci úřední) jsou dotčenými
subjekty zejména provozovatelé daňových skladů, oprávnění příjemci pro opakované
přijímaní vybraných výrobků a uživatelé. Pokud na základě výsledků provedené analýzy
bude rozhodnuto vztáhnout nová kritéria i na držitele ostatních povolení, budou dotčenými
subjekty všichni držitelé povolení, která zákon o spotřebních daních uvádí. Dále bude
dotčeným subjektem i správce daně.
Dalším okruhem subjektů, kterému je potřebné materiál RIA poskytnout ke konzultacím je
široká veřejnost, nejen odborná, právě s ohledem na to, že se jedná o nově zaváděné
opatření s významným dopadem do základních práv a svobod v souvislosti s právem na
podnikání. Vhodným způsobem poskytnutí materiálu RIA ke konzultacím je jeho zveřejnění
na webových stránkách Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel.
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Konzultace s dotčenými subjekty bude probíhat prostřednictvím oslovení příslušných svazů,
sdružení a asociací (např. ČAPPO, UVDL, ČSZV, ČSPS), popřípadě prostřednictvím správce
daně.
10.1.4.5.4 Popis cílového stavu
Cílem je snížit míru nekalého chování rizikových subjektů tím, že budou rozšířeny pravomoci
správce daně v řízení zahájeném z moci úřední a bude umožněno přehodnotit vydané povolení
z hlediska podmínek pro jeho vydání. Pro dosažení cíle je nutné zvolit určitá kritéria, na
základě kterých bude přistupováno ke změně podmínek stanovených v povolení. Takovými
kritérii mohou být například riziková změna vlastnické nebo majetkové struktury subjektu
nebo riziková změna osob statutárního orgánu. Dále v případě, že držitel povolení začne
obchodovat s rizikovými subjekty, nebo značně/skokově naroste objem obchodovaných VV.
Výsledkem řízení může být změna povolení v rozsahu odpovídajícím výsledku provedeného
přehodnocení tak, aby byla zachována činnost subjektu, na kterou se povolení vztahuje. Nové
povolení bude obsahovat změněné (zpravidla zpřísněné) podmínky. Jedná se například o
snížení povoleného množství vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, se kterými
může dotčený subjekt nakládat.
V případě vstupu do povolení na základě snížené ekonomické stability držitele povolení podle
provedené analýzy bude správce daně moci řádně reagovat s tím, že tato reakce může spočívat
v:
 stanovení dalších podmínek, stanovení vyššího (individuálního nad rámec zákona)
zajištění nebo požadavku na jiný druh zajištění (poskytnutí finanční záruky namísto
složení finančních prostředků na účet správce daně), dodatečné zajištění daně zástavou
atd., bude-li takové opatření dostačující,
 změně povolení co do předpokládaného (povoleného) ročního množství nebo druhu
vybraných výrobků, a to zejména v případě podstatnějšího zhoršení ekonomické
kondice subjektu; současně opětovné stanovení zajištění a podmínek povolení,
 zastavení řízení o změně povolení (bylo-li již zahájeno) a zahájení řízení o odnětí
povolení, v případě zásadního zhoršení ekonomické kondice držitele povolení.
Dalším cílem je omezit případné obstrukce ze strany subjektů například tím, že by jim byly
stanoveny povinnosti poskytnout ve stanovené lhůtě součinnost, popřípadě podklady nezbytné
pro přehodnocení podmínek stanovených pro vydání povolení nebo pro stanovení nových
podmínek k zabezpečení cíle správy daně. Pokud by subjekt závažně ztěžoval průběh řízení
tím, že tuto součinnost nebo podklady neposkytne, nebo jeho součinnost bude poskytována
pouze formálně, avšak obsahově nebude výzvě správce daně vyhověno, mohl by správce daně
rozhodnout o pozastavení povolení.
Dalším cílem je stanovení pevných maximálních lhůt pro plnění povinností subjektu
týkajících se součinnosti se správcem daně, a to bez možnosti jejich prodloužení s tím, že ke
skutečnostem nastalým po uplynutí lhůty nebude přihlíženo.
10.1.4.5.5 Zhodnocení rizika nečinnosti
Rizikem nečinnosti je neumožnění vyloučit jakkoli rizikové osoby z trhu komodit
podléhajících spotřební dani a s tím související zvýšená míra rizika nezabezpečení veřejného
zájmu na správném stanovení a vybrání daní.
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10.1.4.5.6 Návrh variant řešení
10.1.4.5.6.1 Varianta 0
Nulová varianta je ponechání stávajícího stavu.
10.1.4.5.6.2 Alternativní varianta č. 1
V rámci alternativní varianty č. 1 by bylo správci daně umožněno v průběhu trvání povolení
vstupovat do povolení na základě zvýšené rizikovosti subjektu zjištěné prostřednictvím
analýzy (finanční a rizikové). Správce daně by mohl na zjištěné skutečnosti pružně reagovat
s tím, že tato reakce by mohla spočívat v:
 stanovení dalších podmínek, stanovení vyššího (individuálního nad rámec zákona)
zajištění nebo požadavku na jiný druh zajištění (poskytnutí finanční záruky namísto
složení finančních prostředků na účet správce daně), dodatečné zajištění daně zástavou
atd., bude-li takové opatření dostačující,
 změně povolení co do předpokládaného (povoleného) ročního množství nebo druhu
vybraných výrobků, a to zejména v případě podstatnějšího zhoršení ekonomické
kondice subjektu; současně opětovné stanovení zajištění a podmínek povolení,
 částečném nebo úplném omezení možnosti přijímat, vyrábět nebo nakupovat vybrané
výrobky,
 zastavení řízení o změně povolení (bylo-li již zahájeno) a zahájení řízení o odnětí
povolení, v případě zásadního zhoršení ekonomické kondice držitele povolení.
Dále by v rámci této varianty byly subjektům stanoveny povinnosti poskytnout ve stanovené
lhůtě součinnost, popřípadě podklady nezbytné pro přehodnocení podmínek stanovených pro
vydání povolení nebo pro stanovení nových podmínek k zabezpečení cíle správy daně.
Správci daně by také bylo umožněno rozhodnout o pozastavení povolení v případě, že by
subjekt závažně ztěžoval průběh řízení tím, že neposkytne potřebnou součinnost nebo
požadované podklady.
Dalším opatřením by bylo stanovení pevných maximálních lhůt pro plnění povinností
subjektu týkajících se součinnosti se správcem daně, a to bez možnosti jejich prodloužení
s tím, že ke skutečnostem nastalým po uplynutí lhůty nebude přihlíženo.
10.1.4.5.7 Vyhodnocení nákladů a přínosů
10.1.4.5.7.1 Varianta 0
10.1.4.5.7.1.1 Náklady
Dosavadní znění zákona o spotřebních daních neumožňuje správci daně v rámci trvání
povolení vzít v potaz všeobecnou rizikovost subjektu. Není mu tak umožněno dostatečně
pružně reagovat na tato nová zjištění a změnit podmínky uvedené v povolení tak, aby bylo
zabráněno nekalému jednání potenciálně rizikových subjektů.
Teoreticky tak existuje možnost, že tyto osoby do budoucna mohou způsobit daňové
nedoplatky, respektive úniky na spotřební dani. Kvantifikace výše daňových nedoplatků,
respektive úniků, je s ohledem na to, že se jedná o preventivní opatření, velice obtížné.
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Přínosem této varianty je dodržení zásady legislativní zdrženlivosti. V rámci této varianty je
zajištěna právní jistota subjektů v tom smyslu, že je zákonem o spotřebních daních přesně
stanoveno, za jakých podmínek je udělováno a odnímáno povolení, popřípadě přesně v jakých
situacích je nutno povolení změnit.
10.1.4.5.7.2 Alternativní varianta č. 1
10.1.4.5.7.2.1 Náklady
Za negativum lze považovat možné ovlivnění konkurenceschopnosti subjektů a jejich
postavení na trhu na základě podmínek, které nejsou stanoveny přímo zákonem, ale odvíjejí
se od správního uvážení správce daně. Může tedy dojít ke snížení právní jistoty subjektů.
U povolovacích řízení nelze náklady exaktně odhadnout, neboť podrobné informace týkající
se jednotlivých kritérií a jejich vývoje v čase nejsou u všech subjektů (i potenciálních)
k dispozici. Také je prakticky nemožné určit kolik subjektů bude mít do budoucnosti zájem o
vstup do oblasti nakládání s vybranými výrobky.
10.1.4.5.7.2.2 Přínosy
Za pozitivum lze považovat objektivní nastavení možností individuálního přístupu
k subjektům v rámci jednotlivých povolení tak, aby nebyly plošně zatíženy subjekty, které si
řádně plní své povinnosti ve vztahu ke spotřebním daním. V tomto přístupu je zohledněna
prevence rizika vzniku vysokých daňových nedoplatků.
10.1.4.5.8 Návrh řešení
Jedním z hlavních kritérií při posouzení návrhu řešení obou okruhů řešené problematiky je
výše nákladů, které dopadnou na dotčené subjekty v porovnání s potenciálem redukce
nekalého chování konkrétních rizikových subjektů, které mohou nakládat s nezdaněnými
vybranými výrobky.
V rámci prvního okruhu řešené problematiky je dalším kritériem posouzení, zda navrhovaná
opatření nebudou neúměrně dopadat na subjekty, které řádně a včas plní své povinnosti vůči
správci spotřební daně.
Materiál obsahuje nulovou variantu a jednu alternativní variantu. V rámci prvního
posuzovaného kritéria vychází obě varianty shodně, neboť plošně nezatěžují subjekty, které si
řádně plní své povinnosti z hlediska spotřební daně.
V rámci druhého sledovaného kritéria je zohledněna skutečnost, že správce daně již dnes
rizikové ukazatele sleduje a vyhodnocuje.
Třetí kritérium zhodnotilo vyšší potenciál redukce nekalého jednání u alternativní varianty č.
1, neboť tato eliminuje rizikové subjekty na trhu vybraných výrobků podléhajících spotřební
dani.
Právní jistotu subjektů lze hodnotit na vyšší úrovni u nulové varianty, neboť nepředpokládá
zásah z moci úřední. Do analyzovaných povolení lze vstupovat pouze za podmínek přesně
definovaných zákonem o spotřebních daních.
Vyhodnocení všech kritérií přehledně uvádí tabulka č. 24.
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hlavní cíl materiálu, tedy prevence rizikového chování subjektů, byla zvolena alternativní
varianta č. 1.
Tabulka č. 24

Pořadí variant

Varianta 0

Varianta 1

Zvýšení nákladů všech subjektů na trhu

1. – 2.

1. – 2.

Náklady na správce daně

1. – 2.

1. - 2.

Potenciál redukce nekalého jednání

2.

1.

Právní jistota subjektů

1.

2.

Celkem

6

6

10.1.5 Daňové úniky spojené s ilegálním přimícháváním zvláštních
minerálních olejů
10.1.5.1 Definice problému
Druhý okruh problémů, na něž je materiál zaměřen, souvisí s ilegálním přimícháváním
nezdaněných minerálních olejů kódů nomenklatury 2710 19 91 nebo 2710 19 99 do motorové
nafty.
Výčtem se jedná o tyto oleje: oleje používané k obrábění kovů, oleje používané k uvolňování
odlitků z forem, antikorozní oleje, ložiskové oleje, oleje pro technologické účely, oleje pro
kalení a přenos tepla, automobilová plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních
olejů, ostatní plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních olejů, textilní oleje,
postřikové oleje, formové oleje a ostatní mazací oleje (dále jen „zvláštní minerální oleje“).
Možný podvod vyplývá zejména ze skutečnosti, že dopravy těchto zvláštních minerálních
olejů probíhají mimo režim kontroly pohybu vybraných výrobků podléhajících spotřební dani
podle směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní.
U těchto minerálních olejů také vzniká povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň pouze
v případě, že jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů,
výrobu tepla nebo pro výrobu směsných pohonných hmot.
Při oficiální deklaraci použití (nikoliv jako pohonná hmota) jsou předmětné zneužitelné
zvláštní minerální oleje mimo jakýkoliv režim sledování správce spotřební daně a mohou tak
být poměrně lehce přimíchány do klasických pohonných hmot, přestože takováto činnost
(výroba směsných pohonných hmot) smí podle zákona o spotřebních daních probíhat pouze
v daňových skladech.
V rámci podvodů je zapotřebí odlišit fyzický a „papírový“ pohyb zneužitelných minerálních
olejů. Fyzicky se zboží pohybuje od výrobce (většinou z PL) do místa smíchání ve volném
daňovém oběhu (distribuční sklad) nebo přímo na čerpací stanici pohonných hmot (často
neveřejná nebo s omezeným přístupem). „Papírově“ dochází k přeprodeji zboží mezi
různými subjekty, z nichž některé články tohoto řetězce jsou společnosti se sídlem mimo ČR.
Jedna nebo více osob začleněných do tohoto řetězce je nekontaktní (popřípadě má jednatele
nebo vlastníka tzv. „bílého koně“). Může se jednat o českou společnost, ale i o zahraničního
„příjemce“ těchto minerálních olejů.
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nafta zařazena pod KN 2710 19 91 nebo 99 (cca 1/3 případů) s cílem vyhnout se sledování
pohybu vybraných výrobků, a případy, kdy je zařazení zvláštních minerálních olejů pod tyto
KN správné, nicméně se jedná o produkt, který je svými vlastnostmi, odlišně od svého
určení, přimícháván do motorové nafty (cca 2/3 případů).
Tyto podvody jsou organizované zejména ve střední a východní Evropě (většinou s původem
v PL). Tato problematika je v současné době projednávána na úrovni Rady EU v rámci revize
směrnice o energetickém zdanění (2003/96/ES) s cílem zařazení příslušných KN do režimu
podmíněného osvobození od daně. Četnost tohoto problému je velmi obtížné kvantifikovat,
neboť všechny dopravy předmětných minerálních olejů jsou uskutečňovány mimo režim
kontroly pohybu vybraných výrobků. Významná část těchto minerálních olejů je dopravována
i mimo oficiální statistiky zahraničního obchodu.
V posledních letech je správcem daně zaznamenán rostoucí trend tohoto typu daňového
podvodu. Pouze v roce 2010 byly správcem daně kontrolovány různé dopravy „podezřelých“
nezdaněných minerálních olejů směřujících do různých destinací o objemu v úhrnu 370 mil.
litrů, z nichž některé mohly být následně zneužity na daňovém území České republiky.
Sousední Slovensko odhadlo zneužití těchto nezdaněných minerálních olejů na svém
daňovém území v objemu 60 mil. litrů ročně (v případě aplikace české sazby spotřební daně
se jedná o daňový únik ve výši 660 mil. Kč). Rakouský odhad zneužití na rakouském
daňovém území činil v roce 2010 cca 110 tis. tun zneužitých minerálních olejů (v případě
aplikace české sazby spotřební daně se jedná o daňový únik ve výši 1,4 mld. Kč).
Z výše uvedených dat a objemů spotřeby motorové nafty v sousedních zemích lze velmi
zhruba odhadnout, že tento typ daňového úniku může v České republice činit zhruba 1 – 1,5
mld. Kč ročně.
10.1.5.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Zvláštní minerální oleje jsou předmětem spotřební daně podle § 45 odst. 3 písm. d) zákona o
spotřebních daních. Podle § 45 odst. 4 zákona o spotřebních daních u těchto minerálních olejů
vznikne při uvedení do volného daňového oběhu povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň
pouze tehdy, pokud jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány k pohonu
motorů, výrobě tepla nebo k výrobě směsných pohonných hmot.
Tyto výrobky nejsou taktéž uvedeny v článku 20 odst. 1 směrnice 2003/96/ES, kterou se mění
struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny,
respektive v § 59 odst. 1 zákona o spotřebních daních. V důsledku toho nepodléhají režimu
podmíněného osvobození od daně a tím ani elektronickému monitorovacímu systému pohybu
výrobků podléhajících spotřební dani (EMCS). Pokud je tedy skutečně naplněn oficiální účel
použití tohoto minerálního oleje, nespadá jeho pohyb pod kontrolu pohybu vybraných
výrobků realizovanou správcem daně.
Ministerstvo financí si bylo vědomo tohoto potenciálního rizika zneužitelnosti již v minulosti,
a proto byl zaveden systém značkování těchto minerálních olejů. Zákon o spotřebních daních
tak v § 134m odst. 1 písm. e) stanoví, že jsou tyto oleje předmětem značkování minerálních
olejů, pokud mají takové vlastnosti, které teoreticky umožňují jejich zneužití jako pohonné
hmoty (kinematická viskozita při 40 °C je nižší než 12 mm2.s-1 včetně, bod vzplanutí podle
metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku je nižší než 150 °C včetně
a při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně 20 %
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podmínku a jednu z druhé a třetí podmínky).
Značkovány nejsou podle § 134m odst. 2 zákona o spotřebních daních pouze takové zvláštní
minerální oleje, u nichž by značkování bylo na závadu jejich použití.
Ustanovení § 134p odst. 8 zákona o spotřebních daních dále stanoví, že právnické a fyzické
osoby, které vyrábějí, zpracovávají nebo prodávají tyto minerální oleje, které nesmějí být
značkovány z důvodu, že by toto mohlo být na závadu jejich použití, jsou povinny:
a) v průvodní technické dokumentaci a v dokladech stanovených tímto zákonem pro tyto
oleje vysloveně uvést, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů,
b) mít v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího, že značkování
těchto olejů je na závadu jejich použití nebo že nebudou použity pro pohon motorů
nebo k výrobě pohonné hmoty či maziva,
c) mít v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího, že je vybaven
technologií, pro níž by označkování minerálního oleje bylo na závadu použití nebo že
tento minerální olej prodá osobě, která je vybavena takovou technologií.
Z toho vyplývá, že odběratelem zvláštních minerálních olejů, které nesmějí být značkovány,
protože by značkování bylo na závadu použití tohoto oleje, může být na daňovém území
České republiky pouze odběratel, který je vybaven příslušnou technologií, nebo odběratel,
který tento olej přímo prodá osobě, která je vybavena touto technologií (viz § 134p odst. 10
zákona o spotřebních daních).
Konkrétní seznam výše uvedených technologií stanoví prováděcí právní předpis, kterým je
vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších
minerálních olejů.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud je úmyslně deklarován oficiální účel použití zvláštního
minerálního oleje (ne k použití jako pohonná hmota), nemusí mít správce daně vždy přehled o
množství dopravovaných zneužitelných zvláštních minerálních olejů, ani o jejich destinacích.
10.1.5.3 Identifikace dotčených subjektů
Dotčenými subjekty jsou výrobci předmětných zvláštních minerálních olejů, zejména
mazacích olejů, dále distributoři (případně dopravci) a spotřebitelé zvláštních minerálních
olejů, kteří přijímají tyto oleje volně ložené nebo v baleních přesahujících 210 litrů.
Konečného spotřebitele zvláštních minerálních olejů (v malých baleních) by se řešení
problému nemělo dotknout, naopak konečnému spotřebiteli pohonných hmot by opatření
mělo přinést zlepšení kvality nakupovaných pohonných hmot. Dotčeným subjektem je
samozřejmě také správce daně.
Ve všech navržených alternativních variantách je okruh dotčených subjektů totožný.
Konzultace s dotčenými subjekty bude probíhat prostřednictvím oslovení příslušných svazů,
sdružení a asociací (např. ČAPPO, SČS).
10.1.5.4 Popis cílového stavu
Cílový stav by měl vést k maximálně efektivní eliminaci případných daňových podvodů,
které vyplývají z ilegálního přimíchávání nezdaněných zvláštních minerálních olejů do
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trhu. Tento cíl lze nazvat jako obecný.
Optimem je nalézt takové řešení, které co nejvíce povede k dosažení obou jmenovaných cílů
zároveň. Je ovšem zřejmé, že tyto cíle nemusí být konzistentní, neboť jakákoliv další regulace
trhu povede k navýšení dodatečných nákladů „poctivých“ subjektů.
Na druhou stranu maximální eliminace daňových podvodů může přispět k vyčištění trhů od
nekalé konkurence, proti které poctivé subjekty na trhu mnohdy vedou nerovnou cenovou
válku. V případě úspěšné eliminace daňových podvodů tohoto typu může vzrůst poptávka po
službách a výrobcích dnes „poctivých subjektů“ na trhu pohonných hmot a příznivě se
projevit na jejich ekonomické situaci.
Kvantifikovat úspěšnost řešení tohoto cíle přímo nelze, neboť i kvantifikace stávající výše
těchto daňových podvodů může být značně nepřesná. Ze stejného důvodu nelze přesně
kvantifikovat případný nárůst poptávky po zboží a službách poctivých subjektů. Dalším
problémem kvantifikace úspěšnosti tohoto řešení je, že se jedná o opatření na národní úrovni,
zatímco tento problém má dalekosáhlý přeshraniční charakter. Oproti tomu lze přibližně
kvantifikovat nárůst nákladů přímo dotčených subjektů.
10.1.5.5 Zhodnocení rizika nečinnosti
Rizikem nečinnosti je možnost výskytu tohoto typu daňového podvodu a s tím souvisejících
daňových úniků. Vzhledem k tomu, že u některých typů daňových úniků souvisejících
s minerálními oleji, zejména v oblasti DPH, jsou činěna opatření k jejich eliminaci, očekává
správce daně zvýšenou aktivitu „podvodných“ subjektů u tohoto typu daňového podvodu.
10.1.5.6 Návrh variant řešení
10.1.5.6.1 Varianta 0
Nulová varianta je ponechání stávajícího stavu.
10.1.5.6.2 Alternativní varianta č. 1
Zavedení registru výrobců, distributorů a velkých spotřebitelů zvláštních minerálních olejů.
Tento registr bude charakterizován následujícími hlavními vlastnostmi:
I.

do registru se budou zapisovat výrobci, distributoři a velcí spotřebitelé zvláštních
minerálních olejů na daňovém území České republiky,

II.

registr se bude vztahovat pouze na množství zvláštních minerálních olejů splňující
definice tzv. hromadné obchodní přepravy (doprava nebaleného volně loženého
zboží v cisternách, které jsou předmětem dopravy nebo v ISO kontejnerech – jedná
se též o dopravu nebaleného zboží dopravovaného v kontejnerech přesahující 210
litrů objemu),

III.

nutné povolení k zápisu do registru od správce spotřební daně na základě návrhu
podaného žadatelem,

IV.

registr bude veřejný, dostupný na webových stránkách GŘC,

V.

registrované osoby budou mít povinnost předem hlásit dopravu nebo přijetí
zvláštních minerálních olejů správci daně,
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dodat nebo prodat zvláštní minerální olej bude možné pouze osobou a osobě
uvedené v registru,

VII.

nesplnění výše uvedených povinností bude sankcionováno pokutou a případným
výmazem z registru.

10.1.5.7 Vyhodnocení nákladů a přínosů
10.1.5.7.1 Varianta 0
10.1.5.7.1.1 Náklady
Tato nulová varianta je spojena s možností existence výše popsaných úniků na spotřební dani.
Náklady lze proto odhadnout pouze zhruba, a to na základě teoretických propočtů.
Vezmou-li se v úvahu odhadovaná data, činí tento typ daňového úniku přibližně 1 – 1,5 mld.
Kč ročně, což je přibližně 1,2 % - 1,8 % dosavadních příjmů veřejných rozpočtů ze spotřební
daně z minerálních olejů.
Právě těchto cca 1,2 % - 1,8 % trhu s motorovou naftou může být obsazeno poctivými
subjekty, které řádně plní závazky vůči státu. Z hlediska soukromých subjektů tak jsou
náklady spojeny především s náklady této ušlé příležitosti.
Vyjádřeno ve fyzickém množství, jednalo by se přibližně o 90 – 140 mil. litrů motorové nafty
ročně. Při marži 2 Kč/litr motorové nafty se tak může řádově jednat o 180 mil. až 280 mil. Kč
marže ročně.
Z hlediska veřejných rozpočtů se jedná zejména o náklady spojené s potenciální dluhovou
službou, které by při vybrané spotřební dani nevznikly, tj. v případě inkasa spotřební daně by
tyto prostředky byly použity na částečnou úhradu veřejného dluhu. Pokud bereme v úvahu
úrokovou sazbu 3 % p. a., tyto náklady činí cca 30 - 45 mil. Kč v prvním roce.
10.1.5.7.1.2 Přínosy
Přínosem této nulové varianty je ponechání stávajícího stavu jakožto jedné z charakteristik
predikovatelného podnikatelského prostředí a zachování zásady legislativní zdrženlivosti.
Pozitivem této varianty jsou též nulové dodatečné náklady přizpůsobení se případným novým
změnám.
10.1.5.7.2 Alternativní varianta č. 1
10.1.5.7.2.1 Náklady
Tato varianta je spojena s dodatečnými náklady soukromých i veřejných institucí. Dodatečné
náklady vzniknou všem subjektům, které budou mít povinnost zápisu do registru, tedy
výrobcům, distributorům i velkým spotřebitelům zvláštních minerálních olejů. Dodatečné
náklady budou závislé na velikosti podniku, ročním objemu realizovaných dodávek, ale i na
stávajícím vztahu k zákonu o spotřebních daních a kontrole pohybu vybraných výrobků.
Obecně lze dodatečné náklady osob, které se budou zapisovat do registru, dělit na fixní a
variabilní. Mezi fixní náklady patří například náklady spojené se zápisem do registru,
případnou změnou počítačového systému (evidence a hlášení doprav zvláštních minerálních
olejů), dodatečnými opatřeními, které budou správcem daně vyžadovány pro to, aby nebyly
zvláštní minerální oleje zneužity. Tyto náklady však mohou být rozmanité (odhad
jednorázových nákladů je cca 30 až 70 tis. Kč na jeden subjekt).
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s hlášením doprav a vedením evidence. Pouze ilustrativně se dá odhadnout, že tyto náklady
mohou být v nulové výši (realizace stávajícími zaměstnanci) až po jeden osoboměsíc (velké
podniky).
U některých konečných spotřebitelů, kteří spotřebují pouze několik sudů zvláštních
minerálních olejů ročně, budou dodatečné náklady zanedbatelné.
Dodatečné náklady správce daně budou spojeny s vedením a kontrolou registru. Bude se
jednat o personální náklady (zaškolení pracovníků, čas vyčleněných pracovníků na vedení a
kontrolu registru), dále IT náklady na tvorbu a údržbu systému registru. Tyto dodatečné
náklady by však neměly být výrazné.
10.1.5.7.2.2 Přínosy
Aplikace registru výrobců, distributorů a velkých spotřebitelů zvláštních minerálních olejů na
národní úrovni nevyřeší problém tohoto daňového úniku v plné míře. To by bylo možné jen
při zavedení efektivního řešení na úrovni EU. Přesto se dá očekávat, že v určité míře omezí
pronikání nezdaněných zvláštních minerálních olejů na český trh s motorovou naftou.
V případě, že by došlo k úplnému omezení tohoto typu daňového úniku, představovalo by to
absolutní nárůst poptávky po motorové naftě z tohoto titulu o 90 – 140 mil. litrů ročně (viz
výše). Pro soukromé subjekty by to znamenalo při hypotetické marži u motorové nafty 2 Kč
na litr 180 mil. až 280 mil. Kč dodatečné marže ročně. Tato čísla však budou nižší v důsledku
neúplné efektivity tohoto opatření.
Z hlediska veřejných rozpočtů se jedná zejména o náklady spojené s potenciální dluhovou
službou, které by při vybrané spotřební dani nevznikly, tj. v případě inkasa spotřební daně by
tyto prostředky byly použity na částečnou úhradu veřejného dluhu. Pokud bereme v úvahu
úrokovou sazbu 3 % p. a., tyto náklady činí cca 30 - 45 mil. Kč v prvním roce.
10.1.5.8 Návrh řešení
Jedním z hlavních kritérií při posouzení návrhu řešení obou okruhů řešené problematiky je
výše nákladů, které dopadnou na dotčené subjekty v porovnání s potenciálem redukce
nekalého chování konkrétních rizikových subjektů, které mohou nakládat s nezdaněnými
vybranými výrobky.
V rámci druhého okruhu problému jsou použita stejná kritéria posuzování jako v rámci
okruhu prvního. Materiál obsahuje nulovou a jednu alternativní variantu. Z hlediska prvního
kritéria, tedy plošného zatížení subjektů na trhu, je jako vhodnější vyhodnocena nulová
varianta, neboť subjektům vzrostou náklady spojené se skutečností, že budou zapisovány do
registru a dalších povinností z toho vyplývajících.
Z hlediska druhého posuzovaného kritéria (nárůstu nákladů správce daně) lze za vhodnější
považovat alternativní variantu č. 1, neboť sice vzrostou náklady spojené s vedením registru,
ale výrazněji mohou poklesnout náklady spojené s vyhledávací a kontrolní činností.
Z pohledu kritéria redukce nekalého jednání (včetně jednání vedoucího ke vzniku daňových
nedoplatků) lze považovat za vhodnější alternativní variantu č. 1, která je zaměřena na
podchycení doprav zvláštních minerálních olejů. Z hlediska čtvrtého kritéria lze obě varianty
považovat za rovnocenné.
Vyhodnocení všech kritérií přehledně uvádí tabulka č. 25.
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variantu č. 1, nicméně další konzultace mohou přinést jiné řešení. V rámci konzultací byl
oproti původnímu návrhu parametricky navýšen objem balení, která spadají do registru, a to
z 210 l na 220 l. Tato změna, která bylo odsouhlasena správcem daně, s sebou přinese snížení
administrativních nákladů některých dotčených subjektů i správce daně.
Tabulka č. 25

Pořadí variant

Varianta 0

Varianta 1

Zvýšení nákladů všech subjektů na trhu

1.

2.

Náklady na správce daně

2.

1.

Potenciál redukce nekalého jednání

2.

1.

Právní jistota subjektů

1.-2.

1.-2.

Celkem

6,5

5,5

10.2 Implementace doporučené varianty a vynucování
Zvolené varianty budou implementovány novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů.
Za implementaci dotčené novely bude zodpovědné Ministerstvo financí. Správu spotřebních
daní již v současné době provádí Celní správa.
Do implementace a vynucování této regulace budou zapojeny Ministerstvo financí
(legislativní rámec) a orgány Celní správy (správa daně).
Informace může být publikována na webových stránkách Ministerstva financí i Generálního
ředitelství cel. V současné době není známo žádné administrativní riziko spojené s praktickou
implementací. Předpokládá se, že navrhovaná legislativní úprava bude předložena vládě do
30. června 2014 a nabude účinnosti dne 1. ledna 2015.
10.3 Přezkum účinnosti regulace
Účinnost předloženého návrhu novely zákona o spotřebních daních bude ověřována v praxi
s tím, že kontrola fungování nové právní úpravy bude prováděna a vyhodnocována celními
orgány.
10.4 Konzultace a zdroje dat
Konzultace s dotčenými subjekty probíhala prostřednictvím oslovení příslušných svazů,
sdružení a asociací (např. ČALPG, ČAPPO, ČSPS, ČSZV, HK ČR, SCHP, SČS, SL, SVL,
UVDL). Diskusí a tvorby návrhu se účastnil po celou dobu správce daně, jehož požadavky
novela zákona o spotřebních daních především řeší. Konzultace s dotčenými svazy proběhly
korektně a připomínky těchto míst byly vyhodnoceny a případně do materiálu zapracovány.
V rámci diskusí se objevily i náměty, o kterých bude dále diskutováno v širší rovině při
přípravách dalších novel zákona.

- 145 -

II. Zvláštní část
K části první - změna zákona o spotřebních daních
K čl. I
K bodu 1

(poznámka pod čarou č. 1)

Úprava odráží změnu směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení
směrnice 92/12/EHS, která byla novelizována směrnicí 2013/61/EU, pokud jde o francouzské
nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte.
K bodu 2

(§ 1 odst. 1 písm. b))

V tomto novelizačním bodě dochází pouze k vypuštění druhé části věty předmětu úpravy,
která je dále rozvedena v nově vkládaných písmenech c) a d).
K bodu 3

(§ 1 odst. 1 písm. c) až e))

V předmětu úpravy zákona o spotřebních daních dochází k upřesnění, že tento zákon upravuje
také způsob barvení a značkování vybraných minerálních olejů (§ 134a a násl.), a to v písmeni
c), a způsob značkování některých dalších minerálních olejů (§ 134l a násl.), a to v písmeni
d). Jedná se pouze o zpřehlednění zákona, neboť tato úprava je samozřejmě již součástí tohoto
zákona, bez ohledu na to, zda je tato skutečnost uvedena na začátku právního předpisu.
Nově vkládané písmeno e) souvisí se zavedením nového registru osob nakládajících se
zvláštními minerálními oleji. Z důvodu zjištění správce daně, že jsou do motorové nafty
nelegálně přimíchávány některé druhy minerálních olejů, které jsou určeny k jiným účelům
než pohonu motorů a nepodléhají sledování pohybu vybraných výrobků podle zákona o
spotřebních daních (pro tyto minerální oleje se v nové části sedmé zavádí pojem zvláštní
minerální oleje), je navrženo zavedení registru osob nakládajících se zvláštními minerálními
oleji. Osobám nakládajícím se zvláštními minerálními oleji je stanovena povinnost oznamovat
správci daně skutečnosti o nakládání s těmito oleji. Jedná se primárně o nabytí, prodej nebo
jiný převod zvláštního minerálního oleje jiné osobě. Cílem by mělo být nastavení systému
sledování nakládání s těmito oleji na daňovém území České republiky (osobě nakládající se
zvláštním minerálním olejem vznikne oznamovací povinnost v dostatečném předstihu
informovat správce daně o realizaci doprav zvláštních minerálních olejů), aby měl správce
daně v případě důvodné obavy z krácení daně možnost zjistit, kde se dané množství
zvláštního minerálního oleje nachází.
Pro tento účel je v zákonu o spotřebních daních vytvořena nová část sedmá.
V ustanovení § 1 zákona o spotřebních daních je proto zapotřebí uvést, že tento zákon bude
nově upravovat i sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji.
K bodu 4

(§ 1 odst. 3)

Ustanovení § 1 odst. 3 upravuje obecný kompetentní orgán, který je oprávněn vykonávat
správu spotřebních daní. Tímto orgánem, tedy správcem spotřebních daní, je orgán Celní
správy České republiky. V tomto ohledu se oproti stávající právní úpravě nic nemění.
Ustanovení § 1 odst. 3 písmeno b) rozšiřuje působnost orgánů Celní správy České republiky
ve věcech, které souvisí se správou spotřební daně, resp. s vybranými výrobky (viz § 1 odst. 1
písm. a)). Jedná se především o do zákona o spotřebních daních nově zaváděný institut
„Sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji“ (nová část sedmá zákona o spotřebních
daních). Dále je v tomto ustanovení zakotveno, že při výkonu této působnosti budou orgány
Celní správy České republiky postupovat podle daňového řádu, tedy budou správcem daně.
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svěřených správci daně bude tento správce daně procesně postupovat podle daňového řádu.
K bodu 5

(poznámka pod čarou č. 1a)

Úprava odráží změnu směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení
směrnice 92/12/EHS, která byla novelizována směrnicí 2013/61/EU, pokud jde o francouzské
nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte.
K bodu 6

(§ 2 odst. 3)

Jedná se o transpozici směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice
2008/118/ES, pokud jde o nejvzdálenější francouzské regiony, a zejména Mayotte.
K bodu 7

(§ 3 písm. j))

Jedná se o legislativně technickou změnu související s rozdělením § 53 do dvou ustanovení, a
to § 52a a 53. Dochází tedy k nahrazení odkazu na § 52a a 53, které obsahově přejímají právní
úpravu obsaženou ve stávajícím § 53.
K bodu 8

(§ 4 odst. 1 písm. h))

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou označení zástupce pro
zasílání vybraných výrobků (viz § 33a). V rámci nové koncepce je „daňový zástupce pro
zasílání vybraných výrobků“ označován jako „zástupce pro zasílání vybraných výrobků“, a to
z důvodu, aby nedocházelo k záměně daňového zástupce se zástupcem dle daňového řádu.
K bodu 9

(§ 5 odst. 7)

Jedná se o legislativně technickou změnu související s novým uchopením institutu zasílání
vybraných výrobků na daňové území České republiky.
K bodu 10

(§ 6 odst. 1)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
V rámci nové koncepce povolovacích řízení je stávající „zvláštní povolení na přijímání a
užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“ označováno jako „povolení k přijímání a
užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“, a to z důvodu významového zpřesnění
názvu povolení. Zároveň se vypouští odkaz na § 13, neboť již ze samotného textu právní
normy je zřejmé, které povolení je třeba k prokázání oprávněného nabytí vybraných výrobků
osvobozených od daně.
Ve druhém případě se jedná o legislativně technickou úpravu související se změnou
v ustanovení § 53. Dochází tedy k nahrazení odkazu na § 53 odst. 5, který obsahově přejímá
právní úpravu obsaženou ve stávajícím § 53 odst. 9 a 10.
K bodu 11

(§ 6 odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
V rámci nové koncepce povolovacích řízení je stávající „zvláštní povolení na přijímání a
užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“ označováno jako „povolení k přijímání a
užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“, a to z důvodu významového zpřesnění
názvu povolení. Zároveň se vypouští odkaz na § 13, neboť již ze samotného textu právní
normy je zřejmé, které povolení je třeba k prokázání oprávněného nabytí dovezených
vybraných výrobků osvobozených od daně.

- 147 K bodu 12

(§ 9 odst. 1 věta poslední)

Jedná se o legislativně technickou úpravu. Nejedná se o změnu věcnou, pouze je z důvodu
nadbytečnosti zrušen odkaz na speciální část zákona. Věcná stránka je upravena v části
týkající se minerálních olejů a zůstává beze změny.
K bodu 13

(§ 9 odst. 3 písm. h))

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních,
neboť v rámci nové koncepce je stávající „zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných
výrobků osvobozených od daně“ označováno jako „povolení k přijímání a užívání vybraných
výrobků osvobozených od daně“, a to z důvodu významového zpřesnění názvu povolení.
Zároveň dochází k nahrazení stávajícího odkazu § 13 odst. 22 písm. d) na § 13b, který přejímá
stávající právní úpravu, a dále rovněž k vypuštění odkazu na § 13, neboť již ze samotného
textu právní normy je zřejmé, ke kterému povolení se norma vztahuje.
K bodu 14

(§ 9 odst. 3 písm. i))

Jedná se o legislativně technickou změnu související s novým legislativním uchopením
institutu zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky.
K bodu 15

(§ 11 odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
Nedochází tedy k věcné změně, nýbrž pouze ke sjednocení formulace s novým zněním § 13.
K bodu 16

(§ 12 odst. 1)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v ustanovení § 53. Dochází
tedy k nahrazení odkazu na § 53 odst. 5, který obsahově přejímá právní úpravu obsaženou ve
stávajícím § 53 odst. 9 a 10.
K bodu 17

(§ 12 odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních,
neboť v rámci nové koncepce povolovacích řízení je stávající „zvláštní povolení na přijímání
a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“ označováno jako „povolení k přijímání
a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“, a to z důvodu významového zpřesnění
názvu povolení. Zároveň se vypouští odkazy na konkrétní ustanovení zákona, a dochází
k jejich nahrazení významově přesnějším textem.
K bodu 18

(§ 12 odst. 4)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních,
neboť v rámci nové koncepce povolovacích řízení je stávající „zvláštní povolení na přijímání
a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“ označováno jako „povolení k přijímání
a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“, a to z důvodu významového zpřesnění
názvu povolení.
K bodu 19

(§ 12 odst. 5)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních,
neboť v rámci nové koncepce povolovacích řízení je stávající „zvláštní povolení na přijímání
a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“ označováno jako „povolení k přijímání
a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“, a to z důvodu významového zpřesnění
názvu povolení.

- 148 K bodu 20 (§ 13)
Obecně dochází změnou v pojetí povolovacích řízení k opuštění koncepce dočasnosti
povolení (dnes např. § 13, 60a). Vzhledem k tomu, že podmínky pro vydání povolení se
budou sledovat po celou dobu trvání povolení a správci daně bude umožněno v odůvodněných
případech reagovat na nastalou situaci změnou povolení nebo například novým nastavením
podmínek, není zapotřebí omezovat povolení dobou, na kterou se vydává.
K odstavci 1
Odstavec 1 stanovuje titul, na základě kterého lze vybrané výrobky, které jsou od spotřební
daně osvobozené, přijímat a užívat. Nutno zdůraznit, že držitel povolení, resp. uživatel je
oprávněn vykonávat činnost umožněnou povolením až nabytím právní moci, tedy
okamžikem, kdy se povolení stává nezměnitelným a závazným. V souladu s § 103 odst. 1
daňového řádu se jedná o okamžik, kdy je rozhodnutí účinné a nelze se proti němu odvolat.
Rozhodnutí je účinné okamžikem oznámení rozhodnutí jeho adresátovi (srov. § 101 odst. 5 ve
spojení s odstavcem 6 daňového řádu). Obecnou úpravu odvolání lze nalézt v § 109 a násl.
daňového řádu.
Pokud by subjekt s doručeným rozhodnutím souhlasil a chtěl začít vykonávat činnost co
nejdříve, může se v souladu s § 111 odst. 1 daňového řádu vzdát svého práva na odvolání.
Dnem, kdy se práva na odvolání vzdá, se rozhodnutí stává účinným.
Tato úprava odpovídá i stávajícímu znění zákona o spotřebních daních (srov. § 13 odst. 15
zákona o spotřebních daních).
K odstavci 2
Dle odstavce 2 je držitel povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od
daně oprávněn přijímat tyto vybrané výrobky pouze od dodavatele, který je v takovém
povolení uveden.
K odstavci 3
Odstavec 3 navazuje na obecnou úpravu změny povolení uvedenou v ustanovení § 43k.
Stanovuje se okamžik, od kterého lze vybrané výrobky osvobozené od daně přijímat a užívat
na základě nového povolení, kterým se nahradilo dosavadní povolení. Za tuto časovou mez
zákon označuje okamžik jeho oznámení uživateli coby držiteli povolení, resp. okamžik, kdy je
nové povolení účinné (srov. § 101 odst. 5 ve spojení s odstavcem 6 daňového řádu).
Okamžik aplikace nového povolení se musí shodovat s okamžikem zrušení dosavadního
povolení. Důvodem je zachování kontinuity výkonu činnosti. V souladu se zásadou
hospodárnosti může rozhodnutí o novém povolení obsahovat dva výroky. Prvním výrokem
bude zrušeno dosavadní povolení, druhým bude povolena činnost podle nového povolení.
V daňovém právu obecně platí, že odvolání nemá odkladný účinek (srov. § 109 odst. 5
daňového řádu). Pokud by nové povolení mělo být aplikováno v jiném okamžiku, např. od
právní moci, a stávající povolení by bylo zrušeno již účinností, otevřel by se prostor pro
nechtěné přerušení činnosti, které by mělo za následek např. i dodanění. Proto musí být
okamžik zrušení dosavadního povolení a aplikace nového povolení shodný.
Jak bylo výše uvedeno, v daňovém právu nemá odvolání standardně odkladný účinek. Toto
pravidlo nebylo změněno ani tady. Neméně důležitým důvodem je také umožnit správci daně
včas reagovat na aktuální dění u držitele povolení, a to zejména s ohledem na redukci
potenciálu k daňovým únikům.

- 149 K bodu 21

(§ 13a až 13c)

K § 13a (povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně)
K odstavci 1
V případě, že navrhovatel hodlá přijímat a užívat vybrané výrobky osvobozené od daně od
více dodavatelů, právní úprava takovou možnost připouští. Návrh obsahující seznam
dodavatelů bude de iure posuzován jako x samostatných návrhů - podání (dle počtu
dodavatelů). Správce daně rozhodne o každém jednotlivém dodavateli zvlášť. Dle zásady
hospodárnosti (srov. § 7 odst. 2 daňového řádu) všechna tato řízení spojí a formálně vydá
jedno rozhodnutí s více výroky. Analogický postup je zvolen u povolení k provozování
daňového skladu (srov. § 19c odst. 2).
K odstavci 2
Odstavec 2 stanovuje správci daně povinnost zaslat stejnopis předmětného povolení i
dodavateli, ke kterému bylo toto povolení vydáno. Obě strany, držitel povolení i samotný
dodavatel, tedy disponují stejnopisem předmětného povolení. Tato speciální úprava vychází
z dosavadní právní úpravy.
K § 13b (zánik povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od
daně)
Ustanovení obsahuje právní úpravu zániku povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od daně, která doplňuje úpravu uvedenou v ustanovení § 43o. Povolení k
přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně zaniká rovněž dnem, kdy
nabude právní moci povolení k provozování daňového skladu pro prostorově ohraničené
místo, kde byly doposud tyto vybrané výrobky umístěny. Toto pravidlo je obsahem dosavadní
právní úpravy, a tedy nedochází k věcnému posunu.
K § 13c (zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od
daně z moci úřední)
Ustanovení obsahuje právní úpravu zrušení povolení z moci úřední, která doplňuje obecnou
úpravu uvedenou v ustanovení § 43m. Správce daně povolení k přijímání a užívání vybraných
výrobků osvobozených od daně zruší z moci úřední rovněž na základě překročení mantinelů
povolení a nečinnosti, které obsahuje již dosavadní právní úprava zákona o spotřebních
daních (§ 13 odst. 23 písm. a) a d)).
K bodu 22

(§ 14 odst. 2 písm. a))

V souladu s ustanovením článku 34 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/118/ES ze dne 16.
prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/ES je vypuštěna
povinnost předkládat, již před odesláním vybraných výrobků do jiného členského státu,
doklad o zaplacení spotřební daně na daňovém území České republiky. Tato úprava rovněž
odpovídá reálným podmínkám subjektů při dopravě vybraných výrobků do jiného členského
státu.
K bodu 23

(§ 14 odst. 2 písm. d))

V návaznosti na novelizační bod upravující § 14 odst. 2 písm. a) je povinnost předložení
dokladu o zaplacení spotřební daně v České republice stanovena až v okamžiku uplatnění
nároku na vrácení spotřební daně z vybraných výrobků, které byly dopraveny do jiného
členského státu. Je zde také ošetřen případ, kdy v jednom daňovém přiznání dojde k přiznání
daně a zároveň subjekt na tyto vybrané výrobky uplatňuje nárok na vrácení daně.

- 150 K bodu 24

(§ 14 odst. 2)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s vložením nového písmene d) do § 14
odstavce 2.
K bodu 25

(§ 19 odst. 7)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
V rámci nové koncepce povolovacích řízení je stávající „zvláštní povolení na přijímání a
užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“ označováno jako „povolení k přijímání a
užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“, a to z důvodu významového zpřesnění
názvu povolení. Zároveň dochází k nahrazení odkazu na § 13b, který přejímá právní úpravu
obsaženou ve stávajícím § 13 odst. 22 písm. d), a k vypuštění odkazu na § 20, neboť již ze
samotného textu právní normy je zřejmé, ke kterému povolení se norma vztahuje.
K bodu 26

(§ 19a až 19c)

K § 19a (provozování daňového skladu)
K odstavci 1
Odstavec 1 stanovuje titul, na základě kterého lze provozovat daňový sklad. Nutno zdůraznit,
že držitel povolení, resp. provozovatel daňového skladu je oprávněn vykonávat činnost
umožněnou povolením až nabytím právní moci, tedy okamžikem, kde se povolení stává
nezměnitelným a závazným. V souladu s § 103 odst. 1 daňového řádu se jedná o okamžik,
kdy je rozhodnutí účinné a nelze se proti němu odvolat. Rozhodnutí je účinné okamžikem
oznámení rozhodnutí jeho adresátovi (srov. § 101 odst. 5 ve spojení s odstavcem 6 daňového
řádu). Obecnou úpravu odvolání lze nalézt v § 109 a násl. daňového řádu.
Pokud by subjekt s doručeným rozhodnutím souhlasil a chtěl začít vykonávat činnost co
nejdříve, může se v souladu s § 111 odst. 1 daňového řádu vzdát svého práva na odvolání.
Dnem, kdy se práva na odvolání vzdá, se rozhodnutí stává účinným.
K odstavci 2
Odstavec 2 navazuje na obecnou úpravu změny povolení uvedenou v ustanovení § 43k.
Stanovuje se okamžik, od kterého lze provozovat daňový sklad na základě nového povolení,
kterým se nahradilo dosavadní povolení. Za tuto časovou mez zákon označuje okamžik
oznámení rozhodnutí uživateli coby držiteli povolení, resp. okamžik, kdy je nové povolení
účinné (srov. § 101 odst. 5 ve spojení s odstavcem 6 daňového řádu).
Okamžik aplikace nového povolení se musí shodovat s okamžikem zrušení dosavadního
povolení. Důvodem je zachování kontinuity výkonu činnosti. V souladu se zásadou
hospodárnosti může rozhodnutí o novém povolení obsahovat dva výroky. Prvním výrokem
bude zrušeno dosavadní povolení, druhým bude povolena činnost podle nového povolení.
V daňovém právu obecně platí, že odvolání nemá odkladný účinek (srov. § 109 odst. 5
daňového řádu). Pokud by nové povolení mělo být aplikováno v jiném okamžiku, např. od
právní moci, a stávající povolení by bylo zrušeno již účinností, otevřel by se prostor pro
nechtěné přerušení činnosti, které by mělo za následek např. i dodanění. Proto musí být
okamžik zrušení dosavadního povolení a aplikace nového povolení shodný.
Jak bylo výše uvedeno, v daňovém právu nemá odvolání standardně odkladný účinek. Toto
pravidlo nebylo změněno ani tady. Neméně důležitým důvodem je také umožnit správci daně
včas reagovat na aktuální dění u držitele povolení, a to zejména s ohledem na redukci
potenciálu k daňovým únikům.

- 151 K § 19b (další podmínka pro vydání povolení k provozování daňového skladu)
K odstavci 1
Odstavec 1 obsahuje právní úpravu, jež navazuje na vymezení podmínek pro vydání povolení
dle § 43c. Již dosavadní právní úprava stanovuje navrhovateli povinnost zajištění daně coby
požadavek pro vydání povolení k provozování daňového skladu. V rámci navrhované právní
úpravy dochází pouze k jinému legislativnímu uchopení a v souladu s novou koncepcí se
zařazuje zajištění daně mezi podmínky pro vydání povolení. Navrhovatel je tak povinen
splňovat jak obecné podmínky definované v § 43c, tak speciální podmínku zajištění daně.
K odstavci 2
Odstavec 2 stanovuje povinnost provozovateli daňového skladu v případě provozování více
daňových skladů poskytnout zajištění daně pro každý jednotlivý daňový sklad zvlášť. Toto
pravidlo vychází z dosavadního textu zákona o spotřebních daních, a tedy nedochází k jeho
věcnému posunu.
K § 19c (povolení k provozování daňového skladu)
K odstavci 1
Odstavec 1 obsahuje právní úpravu, která jde nad rámec obecného ustanovení § 43i odst. 3
písm. b), v rámci kterého se přiděluje evidenční číslo, jež slouží pro případ komunikace se
správcem daně, a to nejen navrhovateli, ale i každému daňovému skladu jednotlivě.
K odstavci 2
V případě, že navrhovatel hodlá provozovat více daňových skladů, právní úprava takovou
možnost připouští. Návrh obsahující seznam daňových skladů bude de iure posuzován jako x
samostatných návrhů - podání (dle počtu daňových skladů). Správce daně rozhodne o každém
jednotlivém daňovém skladu zvlášť. Dle zásady hospodárnosti (srov. § 7 odst. 2 daňového
řádu) může správce daně tato řízení spojit a formálně vydat jedno rozhodnutí s více výroky.
K bodu 27

(§ 20)

K odstavci 1
Odstavec 1 obsahuje právní úpravu zrušení povolení z moci úřední, která doplňuje obecnou
úpravu uvedenou v ustanovení § 43m. Správce daně zruší povolení k provozování daňového
skladu z moci úřední také na základě nevykonávání činnosti, jež je předmětem příslušného
povolení. Pro trvání povolení je tedy nezbytná aktivita ze strany provozovatele daňového
skladu, a pokud po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců provozovatel daňový sklad
neprovozuje, je taková nečinnost titulem pro zrušení povolení.
Ačkoliv toto pravidlo vychází z dosavadního textu zákona o spotřebních daních, dochází
k jeho významovému posunu. Nová právní úprava upouští od možnosti správního uvážení, jež
spočívalo v posouzení důvodnosti či bezdůvodnosti neprovozování daňového skladu.
K odstavci 2
Úprava obsažená v odstavci 2 je převzata ze stávající úpravy obsažené v § 20 odst. 20. Pokud
dojde ke zrušení povolení z titulu uvedeného v § 43m odst. 2 písm. a) nebo b), zruší správce
daně také povolení k provozování ostatních daňových skladů, která byla provozovateli
daňového skladu vydána. Pokud však dojde ke zrušení povolení z titulu uvedeného v § 20
odst. 1 (tedy z důvodu nečinnosti), nezakládá tato skutečnost důvod pro zrušení jiných
povolení k provozování daňového skladu, kterými provozovatel disponuje.
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Odstavec 3 stanovuje „blokaci“ pro podání nového návrhu na vydání povolení k provozování
daňového skladu. Navrhovaná právní úprava vychází v tomto ohledu z dosavadní právní
úpravy. To se nevztahuje na zrušení z důvodu nečinnosti, tedy podle § 20 odst. 1.
K bodu 28

(§ 21 odst. 3)

K vypuštění odstavce 3 dochází z důvodu duplicity s daňovým řádem.
K bodu 29

(§ 21 odst. 6 písm. c))

Jedná se o upřesnění, že pod vybrané výrobky, které jsou přijímány provozovatelem
daňového skladu a které slouží jako podklad pro výpočet zajištění daně, se zahrnují také
vybrané výrobky, které byly provozovatelem daňového skladu přijaty v místě přímého
dodání. Z jiných ustanovení zákona o spotřebních daních je zřejmé, že doprava do místa
přímého dodání se uskutečňuje v režimu podmíněného osvobození od daně.
K bodu 30

(§ 21 odst. 7 věta první)

Dochází k nahrazení odkazu v rámci § 21 z důvodu vypuštění odstavce 3.
Ke zrušení věty druhé v odstavci 7 dochází z důvodu změn v povolovacích řízeních
a zakotvení principu, že předmětnou činnost lze vykonávat až na základě pravomocného
povolení.
K bodu 31

(§ 21 odst. 9)

Dochází k nahrazení odkazů v rámci § 21 z důvodu vypuštění odstavce 3.
K bodu 32

(§ 21 odst. 9)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
K nahrazení pojmu povolení za pojem rozhodnutí bylo přistoupeno, aby nedocházelo k
záměně povolení, jež je předmětem nové koncepce povolovacích řízení, a povolení o snížení
zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně, které s novou koncepcí povolovacích řízení
nesouvisí.
K bodu 33

(§ 21 odst. 10)

Tato změna navazuje na změnu učiněnou v ustanovení týkajících se povolení k provozování
daňového skladu. Například se jedná o změnu v oznamovací povinnosti, kterou provozovatel
daňového skladu nebude plnit vůči správci daně, v jehož územní působnosti se daňový sklad
nachází, ale vůči svému místně příslušnému správci daně.
K bodu 34

(§ 21 odst. 11 věta druhá)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
K nahrazení pojmu povolení za pojem rozhodnutí bylo přistoupeno, aby nedocházelo k
záměně povolení, jež je předmětem nové koncepce povolovacích řízení, a povolení o snížení
zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně, které s novou koncepcí povolovacích řízení
nesouvisí.
K bodu 35

(§ 21 odst. 11 věta třetí)

Dochází k vypuštění pojmu „daňová spolehlivost“, který lze subsumovat pod stávající
parametry, které jsou v tomto ustanovení posuzovány. Věcně nedochází ke změně. Zároveň se
jedná o změnu v souvislosti s novým nejenom procesním režimem povolovacích řízení, který
zavádí pojem spolehlivost a pojem ekonomická stabilita. Aby nedocházelo k interpretačním
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vyjádření dostatečně postačuje již stávající ustanovení.
K bodu 36

(§ 21 odst. 12)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
Text ustanovení vychází věcně ze stávajícího textu ustanovení § 21 odst. 13, dochází však ke
sjednocení s právní úpravou nové koncepce povolovacích řízení a k přizpůsobení lhůty pro
vydání rozhodnutí s novým ustanovením § 43i odst. 2.
V souladu s daňovým řádem lze „vyrozumět vhodným způsobem“ i prostřednictvím
prostředků neformální komunikace mezi správcem daně a žadatelem. Lze tak zvolit různé
prostředky komunikace např. úřední dopis, e-mail či osobní návštěvu.
K bodu 37

(§ 21 odst. 13)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
Text ustanovení vychází věcně ze stávajícího textu ustanovení § 21 odst. 13, dochází však k
terminologickému sjednocení označování rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo o upuštění
od zajištění daně. Dále dochází k nahrazení pojmu povolení za pojem rozhodnutí. K nahrazení
pojmu povolení za pojem rozhodnutí bylo přistoupeno, aby nedocházelo k záměně povolení,
jež je předmětem nové koncepce povolovacích řízení, a povolení o snížení zajištění daně nebo
o upuštění od zajištění daně, které s novou koncepcí povolovacích řízení nesouvisí.
K bodu 38

(§ 21 odst. 15 a 16)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
K této změně dochází z důvodu terminologického sjednocení označování rozhodnutí o snížení
zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně.
K bodu 39

(§ 21 odst. 17)

Do odstavce 17 je přesunuto stávající ustanovení § 22 odst. 9, tedy že právní úprava zajištění
daně neplatí pouze pro provozovatele daňového skladu, ale také pro oprávněného příjemce
pro opakované přijímání vybraných výrobků. Při použití ustanovení o zajištění daně pro
oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků je třeba zohlednit
ustanovení zákona o spotřebních daních upravující oprávněného příjemce pro opakované
přijímání vybraných výrobků (např. § 58c).
Z úpravy zajištění daně pro daňové sklady je výslovně uvedeno, že na oprávněné příjemce pro
opakované přijímání vybraných výrobků se nepoužije úprava zastropování zajištění daně
zakotvená v § 58 odst. 1 pro minerální oleje, v § 77 odst. 1 a 2 pro líh, v § 90 pro pivo a v §
116a pro tabákové výrobky.
K bodu 40

(§ 21a odst. 4)

Tato změna navazuje na vypuštění legislativní zkratky „správce daně místně příslušný
daňovému skladu“ v § 20 odst. 15.
K bodu 41

(§ 21a odst. 7)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
K této změně dochází z důvodu terminologického sjednocení označování žádosti o snížení
zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně.
K bodu 42 (§ 22)
K odstavci 1
Odstavec 1 stanovuje titul, na základě kterého lze vybrané výrobky opakovaně přijímat
v režimu podmíněného osvobození od daně. Nutno zdůraznit, že držitel povolení, resp.
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moci, tedy okamžikem, kde se povolení stává nezměnitelným a závazným. V souladu s § 103
odst. 1 daňového řádu se jedná o okamžik, kdy je rozhodnutí účinné a nelze se proti němu
odvolat. Rozhodnutí je účinné okamžikem oznámení rozhodnutí jeho adresátovi (srov. § 101
odst. 5 ve spojení s odstavcem 6 daňového řádu). Obecnou úpravu odvolání lze nalézt v § 109
a násl. daňového řádu.
Pokud by subjekt s doručeným rozhodnutím souhlasil a chtěl začít vykonávat činnost co
nejdříve, může se v souladu s § 111 odst. 1 daňového řádu vzdát svého práva na odvolání.
Dnem, kdy se práva na odvolání vzdá, se rozhodnutí stává účinným.
K odstavci 2
Odstavec 2 navazuje na obecnou úpravu změny povolení uvedenou v ustanovení § 43k.
Stanovuje se okamžik, od kterého lze vybrané výrobky opakovaně přijímat v režimu
podmíněného osvobození od daně na základě nového povolení, kterým se nahradilo
dosavadní povolení. Za tuto časovou mez zákon označuje okamžik oznámení rozhodnutí
uživateli coby držiteli povolení, resp. okamžik, kdy je nové povolení účinné (srov. § 101 odst.
5 ve spojení s odstavcem 6 daňového řádu).
Okamžik aplikace nového povolení se musí shodovat s okamžikem zrušení dosavadního
povolení. Důvodem je zachování kontinuity výkonu činnosti. V souladu se zásadou
hospodárnosti může rozhodnutí o novém povolení obsahovat dva výroky. Prvním výrokem
bude zrušeno dosavadní povolení, druhým bude povolena činnost podle nového povolení.
V daňovém právu obecně platí, že odvolání nemá odkladný účinek (srov. § 109 odst. 5
daňového řádu). Pokud by nové povolení mělo být aplikováno v jiném okamžiku, např. od
právní moci, a stávající povolení by bylo zrušeno již účinností, otevřel by se prostor pro
nechtěné přerušení činnosti, které by mělo za následek např. i dodanění. Proto musí být
okamžik zrušení dosavadního povolení a aplikace nového povolení shodný.
Jak bylo výše uvedeno, v daňovém právu nemá odvolání standardně odkladný účinek. Toto
pravidlo nebylo změněno ani tady. Neméně důležitým důvodem je také umožnit správci daně
včas reagovat na aktuální dění u držitele povolení, a to zejména s ohledem na redukci
potenciálu k daňovým únikům.
K bodu 43

(§ 22a a 22b)

K § 22a (další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných
výrobků)
Ustanovení obsahuje právní úpravu, jež navazuje na vymezení podmínek pro vydání povolení
dle § 43c. Již dosavadní právní úprava stanovuje navrhovateli povinnost zajištění daně coby
požadavek pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků (srov. § 22 odst.
9, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona). V rámci navrhované právní
úpravy dochází pouze k jinému legislativnímu uchopení a v souladu s novou koncepcí se
zařazuje zajištění daně mezi podmínky pro vydání povolení. Navrhovatel je tak povinen
splňovat jak obecné podmínky definované v § 43c, tak speciální podmínku zajištění daně.
K § 22b (zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci úřední)
K odstavci 1
Odstavec 1 obsahuje právní úpravu zrušení povolení z moci úřední, která doplňuje obecnou
úpravu uvedenou v ustanovení § 43m. Správce daně zruší povolení pro opakované přijímání
vybraných výrobků z moci úřední také na základě nevykonávání činnosti, jež je předmětem
příslušného povolení. Pro trvání povolení je tedy nezbytná aktivita ze strany oprávněného
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vybrané výrobky nepřijímá, je taková nečinnost titulem pro zrušení povolení.
Ačkoliv toto pravidlo vychází z dosavadního textu zákona o spotřebních daních, dochází
k jeho významovému posunu. Nová právní úprava upouští od možnosti správního uvážení, jež
spočívalo v posouzení důvodnosti či bezdůvodnosti nečinnosti.
K odstavci 2
Odstavec 2 stanovuje „blokaci“ pro podání nového návrhu na vydání povolení pro opakované
přijímání vybraných výrobků. Navrhovaná právní úprava vychází v tomto ohledu z dosavadní
právní úpravy, tedy podle § 22 odst. 21.
K bodu 44 (§ 23)
K odstavci 1
Odstavec 1 stanovuje titul, na základě kterého lze vybrané výrobky jednorázově přijmout
v režimu podmíněného osvobození od daně. Nutno zdůraznit, že držitel povolení, resp.
oprávněný příjemce je oprávněn vykonat činnost umožněnou povolením až nabytím právní
moci, tedy okamžikem, kde se povolení stává nezměnitelným a závazným. V souladu s § 103
odst. 1 daňového řádu se jedná o okamžik, kdy je rozhodnutí účinné a nelze se proti němu
odvolat. Rozhodnutí je účinné okamžikem oznámení rozhodnutí jeho adresátovi (srov. § 101
odst. 5 ve spojení s odstavcem 6 daňového řádu). Obecnou úpravu odvolání lze nalézt v § 109
a násl. daňového řádu.
Pokud by subjekt s doručeným rozhodnutím souhlasil a chtěl začít vykonávat činnost co
nejdříve, může se v souladu s § 111 odst. 1 daňového řádu vzdát svého práva na odvolání.
Dnem, kdy se práva na odvolání vzdá, se rozhodnutí stává účinným.
K odstavci 2
Odstavec 2 směřuje na předcházení situace, kdy by povolení pro opakované přijímání
vybraných výrobků bylo nahrazováno kumulací povolení pro jednorázové přijímání
vybraných výrobků. Smysl jednorázového přijetí vybraných výrobků je třeba důsledně
odlišovat od opakovaného přijímání, a pokud oprávněný příjemce hodlá často přijímat
vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně, nelze tak činit skrze neustále se
kumulující jednorázová povolení. Z tohoto důvodu se stanovuje „blokace“ pro podání dalšího
návrhu na vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků v délce 3 měsíců.
K bodu 45

(§ 23a až 23d)

K § 23a (podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků)
Ustanovení § 23a stanovuje speciální podmínku pro vydání povolení pro jednorázové přijetí
vybraných výrobků. Tato podmínka vychází ze stávající právní úpravy, pouze dochází
k jinému legislativnímu uchopení, nikoliv však k věcné změně.
K § 23b (povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků)
Ustanovení § 23b stanovuje lhůtu pro rozhodnutí o návrhu na vydání povolení. Navrhované
znění vychází ze stávající právní úpravy, pouze dochází k jinému legislativnímu uchopení,
nikoliv však ke věcné změně. Zároveň tato úprava stanoví, že správce daně kromě jiných
náležitostí uvede v povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků k množství těchto
výrobků, které mají být přijaty. Toto povolení tak bude rozhodnutím správce daně omezeno
pouze na určitý objem (množství) vybraných výrobků, které bude možno na toto povolení
jednorázově přijmout.
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Ustanovení § 23c tvoří lex specialis k obecné úpravě zániku povolení zakotvené v § 43o.
Jedná se o nové legislativní uchopení institutu zániku povolení pro jednorázové přijetí
vybraných výrobků. Navazuje na dosavadní právní úpravu zakotvenou v § 23 odst. 6 zákona o
spotřebních daních, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Nedochází
k věcnému posunu.
K § 23d (použití zajištění daně v případě zániku povolení pro jednorázové přijetí
vybraných výrobků)
K odstavci 1
Ustanovení odstavce 1 je speciální úprava k obecnému zakotvení použití zajištění daně
v případě zániku povolení nebo jeho zrušení bez náhrady dle § 43q co do okamžiku zániku
zajištění. Ustanovení § 23d stanovuje za den zániku zajištění den splatnosti zajištěné daně.
Obecný postup použití zajištění dle § 43q však zůstává zachován.
K odstavci 2
Stanovuje se speciální lhůta pro vrácení přeplatku, která se jako lex specialis použije namísto
obecné úpravy § 43q odst. 2. Vznikne-li v důsledku zániku zajištění daně vratitelný přeplatek,
vrátí se bez žádosti do 5 pracovních dnů od jeho vzniku.
K bodu 46

(§ 24 odst. 2 a § 25 odst. 2)

Jedná se o úpravu provedenou na základě požadavku správce daně, který vyplynul z praxe.
Stávající lhůta tří kalendářních dní není dostatečná v případech, kdy je do lhůty nutno
započítat svátky a dny pracovního volna a pracovního klidu. V takových případech správce
daně není schopen prověřit místa přímého dodání.
K bodu 47

(§ 32 odst. 1 věta druhá)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
Nedochází tedy k věcné změně, nýbrž pouze ke sjednocení formulace s novým zněním § 13.
K bodu 48

(§ 32 odst. 3 věta třetí)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
Nedochází tedy k věcné změně, nýbrž pouze ke sjednocení formulace s novým zněním § 13.
K bodu 49

(§ 33 a 33a)

Obecně k § 33 a 33a
Dochází k novému uchopení zástupce pro zasílání vybraných výrobků a v souvislosti s tímto
dochází ke změně stávajícího ustanovení § 33 a § 33a zákona o spotřebních daních.
Navrhované ustanovení § 33 obsahuje základní ustanovení pro zasílání vybraných výrobků na
daňové území České republiky. Na tato základní ustanovení navazují ustanovení upravující
povolení pro zasílání vybraných výrobků (§ 33a až 33d), a to pouze ta ustanovení, která jsou
svou povahou speciální vůči obecné úpravě povolovacích řízení obsažené v § 43a a násl.,
resp. specifická pro tento typ povolení. Ustanovení o povolení k zasílání vybraných výrobků,
která jsou nyní upravována v § 33a, nejsou obsažena v následující tabulce, ale v tabulce č. 27
vztahující se k obecným ustanovením povolovacích řízení (§ 43a a násl.). Ustanovení § 33e až
33j pokračují v úpravě zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky.
Zbývající ustanovení, tedy § 33k a 33l upravují opačný směr zasílání vybraných výrobků,
tedy zasílání z České republiky do jiného členského státu Evropské unie.
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nově navrhovanou úpravou může posloužit níže uvedená tabulka.
První řádek tabulky obsahuje ustanovení nově navrhované úpravy a v druhém řádku jsou
ustanovení stávající právní úpravy vztahující se k zasílání vybraných výrobků.
Tabulka č. 26: Nově navrhovaná vs. stávající úprava zasílání vybraných výrobků

nová

§ 33 odst.
1

§ 33 odst.
2

§ 33 odst.
3

§ 33e

§ 33f odst. § 33f odst.
1
2

stávající

§ 33 odst.
1

§ 33 odst.
2

§ 33 odst.
3

§ 33 odst.
4

§ 33 odst.
5

nová

§ 33g
odst. 1

§ 33g
odst. 2

§ 33j

§ 33k
odst. 1

§ 33k
odst. 2

stávající

§ 33 odst.
10

§ 33 odst.
11

§ 33 odst.
12

§ 33 odst.
13

§ 33 odst.
14

§ 33h

§ 33h

§ 33i

§ 33 odst.
7

§ 33 odst.
8

§ 33 odst.
9

§ 33f odst.
§ 33l odst. § 33l odst.
3, § 33l
2
3
odst. 1

§ 33 odst.
5

§ 33 odst.
15

§ 33 odst.
18

§ 33 odst.
6

§ 33 odst.
16

§ 33 odst.
17

K § 33 (zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky)
K odstavci 1
Jedná se o převzetí současného ustanovení § 33 odst. 1, nedochází zde k věcné změně.
K odstavci 2
Nejedná se o věcnou změnu, došlo pouze ke změně terminologie, kdy dosavadní daňový
zástupce pro zasílání vybraných výrobku je označován jako zástupce pro zasílání vybraných
výrobků. Jinak se jedná o převzetí formulace stávajícího § 33 odst. 2, který zakotvuje
povinnost ustanovit si tohoto zástupce, pokud osoba zasílá vybrané výrobky z jiného
členského státu na daňové území České republiky.
K odstavci 3
Nejedná se o věcnou změnu, pouze došlo k převzetí stávajícího ustanovení § 33 odst. 3.
K odstavci 4
Aby se předešlo možným nejasnostem, toto ustanovení zakotvuje, že zástupce pro zasílání
vybraných výrobků je daňovým subjektem se všemi právy a povinnostmi z tohoto
vyplývajícími.
K odstavci 5
V odstavci 5 dochází k převzetí stávajícího § 33 odst. 18. V případě, že v rámci neobchodního
styku mezi dvěma fyzickými osobami dochází k dopravě vybraných výrobků z jiného
členského státu Evropské unie na daňové území České republiky (viz § 32 odst. 3), nemusí se
postupovat podle § 33 a násl., tedy není zapotřebí využít institutu zástupce pro zasílání
vybraných výrobků.
K § 33a (zástupce pro zasílání vybraných výrobků)
Koncepce povolení k zasílání vybraných výrobků doznala určitých změn oproti stávajícímu
zakotvení. V první řadě dochází k terminologické změně. Daňový zástupce pro zasílání
vybraných výrobků je nově označován jako zástupce pro zasílání vybraných výrobků. Na
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pro zasílání vybraných výrobků a nikoli osoba, která vybrané výrobky na daňové území
České republiky zasílá. Tato změna je činěna zejména s ohledem na skutečnost, že daňovým
subjektem je právě tento zástupce a nikoli osoba, která vybrané výrobky zasílá. Je to právě
zástupce pro zasílání vybraných výrobků, kterému je stanovována povinnost poskytnout
zajištění daně za příslušnou zásilku nebo kterému vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň.
Dalším důvodem pro tuto změnu je skutečnost, že osoba, která zasílá vybrané výrobky
z jiného členského státu, je zahraničním subjektem, tedy má v jiném členském státě místo
pobytu nebo sídlo. I nadále zůstává zachována vazba zástupce pro zasílání vybraných výrobků
na osobu, která vybrané výrobky zasílá, a to skrze podmínku pro získání povolení pro zasílání
vybraných výrobků, kterou je plná moc s úředně ověřeným podpisem (§ 33b). Navrhovatelem
a dále i držitelem povolení je tedy samotný zástupce pro zasílání vybraných výrobků.
K odstavci 1
Odstavec 1 stanovuje titul, na jehož základě lze vykonávat činnost zástupce pro zasílání
vybraných výrobků. Toto ustanovení zakotvuje, že zástupce pro zasílání vybraných výrobků
může vykonávat příslušnou činnost na základě pravomocného povolení pro zasílání
vybraných výrobků, tedy počínaje okamžikem, kdy se povolení stává nezměnitelným a
závazným. V souladu s § 103 odst. 1 daňového řádu se jedná o okamžik, kdy je rozhodnutí
účinné a nelze se proti němu odvolat.
K odstavci 2
Odstavec 2 stanoví, že v případě, kdy dochází k nahrazení stávajícího povolení novým, je
možno vykonávat činnost zástupce pro zasílání vybraných výrobků již ode dne nabytí
účinnosti tohoto nového povolení. Kdy se rozhodnutí stane účinným, je třeba hledat
v ustanovení § 101 odst. 5 daňového řádu, který stanovuje, že vůči příjemci je rozhodnutí
účinné okamžikem jeho oznámení. Oznámením je nutno chápat doručení rozhodnutí nebo jiný
zaprotokolovaný způsob seznámení příjemce rozhodnutí s jeho obsahem (srov. § 101 odst. 6
daňového řádu)
Toto opatření má mít za následek zachování kontinuity výkonu činnosti v případě nutnosti
nahradit stávající povolení novým.
K bodu 50

(§ 33b až 33l)

K § 33b (podmínky pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků)
Ustanovení § 33b stanovuje podmínky, které musí zástupce pro zasílání vybraných výrobků
splnit pro získání a následné trvání povolení pro zasílání vybraných výrobků. Neuplatní se tak
obecná úprava podmínek obsažená v § 43c. Dle navrhované právní úpravy jsou tedy
podmínkami pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků, které musí navrhovatel –
budoucí zástupce pro zasílání vybraných výrobků splnit, bezdlužnost a plná moc pro účely
zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky s úředně ověřeným podpisem.
K § 33c (povolení pro zasílání vybraných výrobků)
Ustanovení § 33c stanovuje lhůtu, v níž musí správce daně návrh na vydání povolení pro
zasílání vybraných výrobků posoudit a vydat rozhodnutí ve věci návrhu na vydání povolení.
Tato lhůta je 30 dnů ode dne podání návrhu na vydání povolení pro zasílání vybraných
výrobků, popřípadě ode dne odstranění vad nebo pochybností o údajích v něm uvedených, a
je speciální úpravou k obecnému stanovení lhůt pro vydání povolení (srov. § 43i odst. 2).
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Ustanovení § 33d obsahuje další důvod pro zrušení povolení pro zasílání vybraných výrobků
z moci úřední vedle důvodů obsažených v obecné úpravě v § 43m. Správce daně zruší
povolení pro zasílání vybraných výrobků z moci úřední také na základě nevykonávání
činnosti, jež je předmětem tohoto povolení. Pro trvání povolení je tedy nezbytná aktivita ze
strany zástupce pro zasílání vybraných výrobků, a pokud po dobu 3 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců zástupce pro zasílání vybraných výrobků nevykonává svou činnost, je
takové jednání titulem pro zrušení povolení.
Ačkoliv toto pravidlo vychází z dosavadního textu zákona o spotřebních daních, dochází
k jeho významovému posunu. Nová právní úprava upouští od možnosti správního uvážení, jež
spočívalo v posouzení důvodnosti či bezdůvodnosti nečinnosti.
K § 33e (postup při zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky)
Věcně se nejedná o novou právní úpravu, jedná se pouze o odlišné legislativní uchopení
stávajícího textu ustanovení § 33 odst. 4. Terminologicky dochází ke změně označení
daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků na zástupce pro zasílání vybraných
výrobků.
K § 33f (vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit v případě zasílání vybraných výrobků
na daňové území České republiky)
Nedochází zde k věcné změně, jedná se o jiné legislativní uchopení dosavadních ustanovení
§ 33 odst. 5, 6 a části odstavce 15. Předmětem úpravy tohoto paragrafu je vznik povinnosti
daň přiznat a zaplatit, a to i ve vztahu k dopravě vybraných výrobků zasílaných na daňové
území České republiky v případě, že dojde ke ztrátě nebo znehodnocení vybraných výrobků.
Stanovení povinnosti daň přiznat a zaplatit odpovídá pravidlu obsaženému v § 9 odst. 3
písm. i).
K § 33g (daňové přiznání v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České
republiky)
V tomto navrhovaném ustanovení nedochází k věcné změně, jedná se pouze o odlišné
legislativní uchopení dosavadních ustanovení § 33 odst. 10 a 11.
K § 33h (použití zajištění daně pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové území
České republiky)
Navrhuje se zakotvit, že dnem splatnosti daně zajištění daně, které byl zástupce pro zasílání
vybraných výrobků povinen poskytnout, zaniká a bez dalšího se použije na úhradu spotřební
daně (za tyto vybrané výrobky). Pokud vznikl daňovému subjektu vratitelný přeplatek v
důsledku zániku zajištění daně nebo v důsledku nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení, ke
kterým došlo během dopravy vybraných výrobků zasílaných na daňové území České
republiky z jiného členského státu, správce daně vrátí takto vzniklý přeplatek do pěti dní od
jeho vzniku. O vrácení tohoto přeplatku není potřeba výslovně žádat.
K § 33i (evidence vedená zástupcem pro zasílání vybraných výrobků)
V tomto navrhovaném ustanovení nedochází k věcné změně, jedná se pouze o odlišné
legislativní uchopení dosavadního ustanovení § 33 odst. 9.
K § 33j (potvrzení související se zasíláním vybraných výrobků na daňové území České
republiky)
Toto ustanovení zakotvuje, že po zaplacení daně správce daně vydá osobě, která tuto daň
zaplatila, potvrzení pro účely vrácení daně v členském státě, ze kterého byly vybrané výrobky
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žádost kterékoli osoby, která daň zaplatila, nikoli pouze na žádost zástupce pro zasílání
vybraných výrobků. Dále je zde upraveno vydání potvrzení zástupci pro zasílání vybraných
výrobků, pokud došlo při dopravě vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové
území České republiky k jejich nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení.
K § 33k (zasílání vybraných výrobků na území jiného členského státu)
V tomto navrhovaném ustanovení nedochází k věcné změně, jedná se pouze o odlišné
legislativní uchopení dosavadních ustanovení § 33 odst. 13 a 14.
K § 33l (doprava vybraných výrobků zasílaných na území jiného členského státu)
V tomto navrhovaném ustanovení nedochází k věcné změně, jedná se pouze o odlišné
legislativní uchopení dosavadních ustanovení § 33 odst. 15 až 17.
K bodu 51

(§ 36)

Ustanovení § 36 obsahuje základní ustanovení upravující prodej vybraných výrobků za ceny
bez spotřební daně. V této souvislosti je třeba zmínit, že obdobné povolení je obsaženo také
v zákoně o dani z přidané hodnoty (srov. § 87 zákona o dani z přidané hodnoty). I ustanovení
§ 87 zákona o dani z přidané hodnoty je navrženo změnit tak, aby právní úprava povolení
k prodeji za ceny bez spotřební daně a povolení k prodeji za ceny bez daně z přidané hodnoty
byla obdobná. V rámci řádné novely zákona o dani z přidané hodnoty 2015 je navrženo znění,
které zakotví pouze základní ustanovení upravující povolení k prodeji za ceny bez daně
z přidané hodnoty a následně odkáže na obdobné použití těch ustanovení zákona
o spotřebních daních, které upravují povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně (tedy jak §
36 a násl., tak § 43a a násl.).
K odstavci 1
Odstavec 1 upravuje, kdy lze vybrané výrobky za ceny bez daně prodávat, komu je lze
prodávat, kde je lze prodávat a za jakých podmínek. Jedná se o kombinaci stávajících
ustanovení § 36 odst. 1 až 3. Stejně jako u ostatních povolení je i zde explicitně uvedeno, že
prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně lze až ode dne právní moci povolení k prodeji za
ceny bez daně, tedy okamžikem, kdy se povolení stává nezměnitelným a závazným. V
souladu s § 103 odst. 1 daňového řádu se jedná o okamžik, kdy je rozhodnutí účinné a nelze
se proti němu odvolat.
K odstavci 2
Odstavec 2 navazuje na obecnou úpravu změny povolení uvedenou v ustanovení § 43k.
Stanovuje se okamžik, od kterého lze prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně na základě
nového povolení, kterým se nahradilo dosavadní povolení. Za tuto časovou mez zákon
označuje okamžik, kdy je nové povolení účinné, resp. okamžik jeho oznámení držiteli
povolení (srov. § 101 odst. 5 ve spojení s odstavcem 6 daňového řádu).
Toto opatření má mít za následek zachování kontinuity výkonu činnosti v případě nutnosti
nahradit stávající povolení novým.
K odstavci 3
Vymezuje se místní příslušnost správce daně, kterým je celní úřad místně příslušný
mezinárodnímu letišti, v jehož tranzitním prostoru dochází k prodeji za ceny bez spotřební
daně. Vždy se bude jednat o ten z 15 celních úřadů, v jehož územní působnosti se nachází
příslušné mezinárodní letiště. Toto pravidlo je obsaženo ve stávající úpravě v § 36 odst. 4.
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Jedná se o převzetí stávajícího znění § 36 odst. 2.
K odstavci 5
Úprava obsažená v odstavci 5 vychází z dnešního ustanovení § 36 odst. 3 druhé věty. Nově
bude držitel povolení na prodejním dokladu vyznačovat, kromě čísla letu, druhu vybraných
výrobků a ceny, také množství vybraných výrobků.
K bodu 52

(§ 36a a 36b)

§ 36a (povolení k prodeji za ceny bez daně)
Vybrané výrobky lze prodávat pouze na stanovených místech tranzitního prostoru
mezinárodního letiště. Kde lze takto činit vymezuje správce daně v povolení k prodeji za ceny
bez daně. Jedná se o rozšíření údajů, které podle § 43i odst. 3 správce daně uvádí
v příslušném povolení.
§ 36b (prodej vybraných výrobků za ceny bez daně mezi držiteli povolení k prodeji za
ceny bez daně)
Jedná se pouze o jiné legislativní uchopení stávající právní úpravy ustanovení vztahující se
k povolení k prodeji za ceny bez daně, aniž by došlo k jejímu významovému posunu (srov. §
36 odst. 16).
K bodu 53

(§ 37 odst. 5)

Správce daně v praxi shledává, že evidence vedená daňovými subjekty je často vedena
nepřehledně, údaje nemají správnou vypovídací schopnost. Práce s takovými evidencemi je
časově a administrativně náročná, proto podle požadavku správce daně bude nově stanoven
formát a struktura příslušných evidencí.
K bodu 54

(§ 38 odst. 2, § 39 odst. 2, § 39a odst. 3)

Správce daně v praxi shledává, že evidence vedená daňovými subjekty je často vedena
nepřehledně, údaje nemají správnou vypovídací schopnost. Práce s takovými evidencemi je
časově a administrativně náročná, proto podle požadavku správce daně bude nově stanoven
formát a struktura příslušných evidencí.
K bodu 55

(§ 40 odst. 1 písm. b) a c))

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
V rámci nové koncepce povolovacích řízení je stávající „zvláštní povolení na přijímání a
užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“ označováno jako „povolení k přijímání a
užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“, a to z důvodu významového zpřesnění
názvu povolení.
K bodu 56

(§ 40 odst. 2)

Správce daně v praxi shledává, že evidence vedená daňovými subjekty je často vedena
nepřehledně, údaje nemají správnou vypovídací schopnost. Práce s takovými evidencemi je
časově a administrativně náročná, proto podle požadavku správce daně bude nově stanoven
formát a struktura příslušných evidencí.
K bodu 57

(§ 41 odst. 4)

Správce daně požaduje tuto změnu týkající se prodloužení lhůty pro vrácení vzorků oproti
ustanovení § 82 daňového řádu z důvodu velké četnosti jejich odběru (např. za období 1. 1.
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v následujících případech:
Minerální oleje – destilační křivka, bod vzplanutí, obsah síry nebo olova, přítomnost a/nebo
obsah značkovače v topných olejích, hustota, viskozita, obsah a druh biosložek, oktanové
číslo, cetanový index apod. Řada vzorků přichází jako podezřelé směsi, u nichž se určují ještě
další parametry – např. číslo kyselosti, číslo zmýdelnění.
Tabák – nakuřovací zkouška, přítomnost příp. obsah nikotinu ve vzorku, popis
a fotodokumentace vzhledu vzorku, sítová analýza (pro zjištění velikosti tabákových částic),
šířka řezu u řezaného tabáku, obsah vody v tabáku; pro řadu zkoušek je třeba vzorek
kondicionovat po dobu min. 48 hodin při dané vlhkosti a teplotě.
Líh a lihoviny – zjištění přítomnosti denaturačních prostředků či jejich zbytků (několik
zkoušek) a v případě pozitivního zjištění jejich kvantifikace (opět několik zkoušek v závislosti
na zjištěných denaturačních prostředcích), obsah etanolu, původ etanolu (3 a více zkoušek
s časově náročnou přípravou vzorku), hustota, obsah vody, obsah cukrů, obsah sušiny (u
stanovení, zda se jedná o líh či nemrznoucí směs trvá zkouška i 10 dní).
Víno – obsah etanolu, původ etanolu, zjištění přídavku lihu do výrobku (3 zkoušky), přídavek
vody do vína, obsah cukrů a organických kyselin příp. dalších látek charakteristických pro
různé fermentované nápoje s ohledem na jejich zařazení do kódu Kombinované
nomenklatury.
Pivo – pokud se jedná jen o mladinu, lze analýzu stihnout ve lhůtě, pokud se však jedná o
zjištění, zda vzorek je pivo, je třeba provádět i podobné zkoušky jako pro fermentované
nápoje (různé směsi piva a limonád apod.).
U všech komodit, kromě tabáku, je často požadováno sazební zařazení, protože je na něj
navázána sazba spotřební daně, tudíž u řady vzorků označených např. neznámá kapalina, je
třeba zjistit, o jakou látku se jedná a poté zvolit další zkoušky. Každá zkouška se v CTL, až na
výjimky, provádí dvakrát, aby byla jistota správného výsledku, zvláště u vzorků, kde výsledek
analýzy není v souladu s deklarovanými údaji uvedenými na dokladech, jež se ke vzorku mají
vztahovat.
Spolu s administrativními úkony spojenými s příjmem vzorků a s vydáním výstupních
dokumentů se CTL nedokáže rutinně dostat pod 30 dní. Průměrná doba zkoušení vzorku
v CTL je od roku 2008 do současnosti 50 kalendářních dnů (výjimka je rok 2012, kdy díky
metylové kauze se doba posunula až na 80 dnů).
K bodu 58

(§ 42e odst. 1)

K prodloužení doby, do níž může správce daně stanovit náhrady nákladů za uskladnění
zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku v řízení o zajištění těchto věcí,
dochází z praktických důvodů, neboť mnohdy do 60 dnů nelze tyto náklady vyčíslit.
K bodu 59

(§ 43)

V souvislosti s věcnou změnou zajištění daně u zástupce pro zasílání vybraných výrobků, kdy
se zakotvuje, že zajištění daně zaniká dnem splatnosti daně a bez dalšího se použije na úhradu
spotřební daně za zaslané vybrané výrobky, je potřeba vypustit ustanovení týkající se pokuty
pro zástupce pro zasílání vybraných výrobků, použije-li správce daně zajištění daně na její
úhradu. Zástupce pro zasílání vybraných výrobků nelze takto sankcionovat, neboť
automatický přechod zajištění daně na úhradu daně je stanoven zákonem a nejedná se tak až o
sankční důsledek neuhrazení daně. Vzhledem k odlišnému uchopení této problematiky nelze
dále ani odkazovat na ustanovení § 33 odst. 7, a proto se navrhuje tento odkaz zrušit. Pokud v
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pro zasílání vybraných výrobků, je zřejmě, že se tato sankce nepoužije.
K bodu 60

(část druhá § 43a až 43q)

Obecná ustanovení o povolovacím řízení
Ustanovení § 43a až 43q upravují novou koncepci povolovacích řízení. Dosavadní právní
úprava pojímala jednotlivá povolení zvlášť. Jednotlivá povolení, tedy povolení dle § 13, 20,
22, 23, 33a, 36, 60a, 134g, 134r a souvisejících ustanovení dosavadního textu zákona o
spotřebních daních, obsahují řadu obsahově i formulačně stejných či obdobných ustanovení,
která jsou nesystémově roztříštěna a spojena vždy právě s konkrétním typem povolení. Cílem
navrhované právní úpravy je sjednotit postup spojený s vydáváním povolení, jenž by byl pro
všechna výše uvedená povolení jednotný. Současně je nutné reflektovat zvláštnosti
jednotlivých typů povolení, které není možné zobecnit do společných ustanovení o
povolovacím řízení. Pokud daný typ povolení vyžaduje speciální úpravu nad rámec obecné
úpravy povolovacích řízení, případně konkrétní ustanovení obecné úpravy povolovacích
řízení vyloučit, je taková úprava obsažena u konkrétního typu povolení.
Pro lepší orientaci mezi dosavadními ustanoveními zákona o spotřebních daních, která
upravují povolovací řízení, a nově navrhovanými ustanoveními obsaženými v této novele
zákona o spotřebních daních může posloužit níže uvedená tabulka.
První řádek tabulky obsahuje názvy jednotlivých povolení (výjimkou je první buňka, která
nese název obecná ustanovení – tento sloupec je důležitý pro zahrnutí nově navrhované
úpravy). V prvním sloupci jsou jednotlivé oblasti úpravy. Každý sloupec s povolením je
rozdělen na dva sloupce s tím, že v prvním jsou obsažena ustanovení nově navrhované úpravy
a ve druhém sloupci jsou ustanovení stávající právní úpravy povolovacích řízení.

- 164 Tabulka č. 27: Nově navrhovaná vs. stávající úprava povolovacích řízení
Obecná
ustanovení

Základní
ustanovení

§ 43a

-

Přijímání a
užívání VV
osvobozených
od daně

§ 13

§ 13
odst. 1

Provozování
DS

§ 19a

§ 20
odst. 1

Opakované
přijímání VV

Jednorázové
přijímání VV

§ 22

§ 22
odst. 1

-

§ 20
odst. 2,
3

-

§ 22
odst. 2,
3

§ 19b

§ 20
odst. 4
až 6, 9

§ 22a

§ 22
odst. 4
až 6, 9

-

§ 22
odst. 7,
8

-

Návrh na vydání
povolení

§ 43b

-

-

§ 13
odst. 2,
3, 17

Podmínky
pro vydání
povolení

§ 43c
až 43g

-

-

§ 13
odst. 4
až 7

-

§ 20
odst. 7,
8

§ 23

§ 23a

Zástupce pro
zasílání
vybraných
výrobků

Prodej za ceny
bez daně

§ 36 a
36b

§ 36
odst. 1
až 4, 16

-

§ 33a
odst. 2

§ 33b

§ 33a
odst. 3

-

-

§ 33a
odst. 4

-

§ 23
odst. 1

§ 33a

§ 33a
odst. 1

§ 23
odst. 1
a2

§ 23
odst. 3

Nákup
zkapalněných
ropných plynů
uvedených do
VDO

Značkování a
barvení
vybraných
minerálních
olejů

§ 134g

§ 134g
odst. 1 a
2

-

§ 60a
odst. 2, 3
a 14

§ 60b

§ 60a
odst. 4

-

Značkování
některých
dalších
minerálních
olejů

§ 134r

§ 134r
odst. 1 a
2

-

§ 134g
odst. 3,
§ 134i
odst. 1

-

§ 134r
odst. 3,
§ 134t
odst. 1

-

-

§ 134s

-

-

§ 60a
odst. 5 a
6

-

§ 134g
odst. 4,
§ 134h
odst. 1

-

§ 134r
odst. 4,
§ 134s
odst. 1

§ 60a

§ 60a
odst. 1

-

§ 36
odst. 5

-

§ 36
odst. 6 a
7

Postup
k odstranění
pochybností

§ 43h

-

-

§ 13
odst. 8,9

Rozhodnutí
o návrhu na
vydání povolení

§ 43i

-

§ 13a

§ 13
odst. 10
až 16

§ 19c

§ 20
odst. 10
až 14

-

§ 22
odst. 10
až 14

§ 23b

§ 23
odst. 5,
6

§ 33c

§ 33a
odst. 5
a6

§ 36a

§ 36
odst. 8
až 11

§ 60c

§ 60a
odst. 7 až
13

-

§ 134h
odst. 2
až 5

-

§ 134s
odst. 2
až 5

Oznamovací
povinnost držitele
povolení

§ 43j

-

-

§ 13
odst. 18

-

§ 20
odst. 15

-

§ 22
odst. 15

-

-

-

§ 33a
odst. 7
až 9

-

§ 36
odst. 12

-

§ 60a
odst. 15

-

§ 134i
odst. 2

-

§ 134t
odst. 2

Změna povolení

§ 43k

-

-

§ 13
odst. 19
až 20

-

§ 20
odst. 16
až 17

-

§ 22
odst.
16, 17

-

-

-

§ 33a
odst.
10 a 11

-

§ 36
odst. 12

-

§ 60a
odst. 16

-

§ 134i
odst. 3

-

§ 134t
odst. 3

Zrušení, zánik a
povinnosti s tím
související

§ 43l až
43q

-

§ 13b
až 13c

§ 13
odst. 21
až 24

§ 20

§ 20
odst. 18
až 22

§ 22b

§ 22
odst. 18
až 22

§ 23c a
23d

§ 23
odst. 3,
4a6

§ 33d

§ 33a
odst.
12 a 13

§ 36b

§ 36
odst. 13
až 16

§ 60d

§ 60a
odst. 17
až 20

§ 134h

§ 134j

§ 134t

§ 134u

Použité zkratky: VV… vybrané výrobky, DS… daňový sklad, VDO… volný daňový oběh
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Ustanovení stanovuje, že správce daně má pravomoc vydávat jednotlivá povolení. Správce
daně není s to vydat povolení ex offo, nýbrž toliko na základě návrhu na vydání povolení.
K § 43b (návrh na vydání povolení)
K odstavci 1
Podle dosavadní právní úpravy je navrhovatel povinen v návrhu na vydání povolení uvádět
údaje explicitně vymezené v ustanoveních vztahujících se k jednotlivým typům povolení.
Odstavec 1 oproti dosavadní právní úpravě stanovuje, že návrh na vydání povolení má
formulářovou podobu (srov. § 72 odst. 1 daňového řádu) a náležitosti návrhu stanoví tiskopis
vydaný Ministerstvem financí. Není tedy nutno v zákoně výslovně uvádět (zbytečně
zahlcující) taxativní výčet náležitostí návrhu, jež se postupem času může jevit jako rigidní. Co
může být obsahem formuláře návrhu na vydání povolení, resp. formulářových podání jako
takových, je omezeno. Lze v nich v souladu s § 72 odst. 2 daňového řádu a v souladu s § 43b
odst. 4 požadovat pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro správu daní.
Formulářová podání nejsou v daňovém právu ničím novým. Jako příklad formulářových
podání lze uvést daňové přiznání nebo přihlášku k registraci, která je svou povahou
obdobným institutem jako návrh na vydání povolení.
K odstavci 2
Odstavcem 2 se vzhledem k vývoji technologií stanoví navrhovateli možnost podat návrh na
vydání povolení elektronicky. V návaznosti na ustanovení § 71 odst. 1 daňového řádu, které
mimo jiné upravuje elektronický způsob podání, se bude jednat o podání prostřednictvím
datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem, odeslané prostřednictvím
datové schránky, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do
jeho datové schránky (samotná skutečnost, že se návrh na vydání povolení podává u správce
daně, vyplývá z ustanovení § 73 odst. 1 daňového řádu). V kontextu třetí zmíněné možnosti
elektronického podání je nutno dodat, že lze této možnosti využít pouze v případě, že správce
daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o tom, že lze návrh na
vydání povolení podat i tímto způsobem.
K odstavci 3
Stanovuje se, že tiskopis návrhu na vydání povolení musí důsledně rozlišovat 2 množiny
údajů:
a) údaje, které se neuvádějí v povolení, a
b) údaje, které se uvádějí v povolení (odstavec 3 písm. a) a písm. b)).
Údaje, které se uvádějí v povolení, dále tiskopis musí rozlišovat na ty, které lze měnit pouze:
a) na žádost držitele povolení, nebo
b) z moci úřední.
K tomuto vymezení bylo přistoupeno s ohledem na další ustanovení (změna povolení), ve
kterých je nutné rozlišovat mezi jednotlivými typy údajů.
K odstavci 4
Odstavec 4 stanovuje povinnost navrhovateli uvádět v návrhu na vydání povolení i další údaje
potřebné pro správu daně, jako například údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability
jako jedné z podmínek pro vydání povolení (srov. § 43c). Pravomoc vyžadovat tyto údaje je
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správu daní, což navazuje na základní cíl správy vymezený v § 1 odst. 2 daňového řádu, jakož
i základní zásady zakotvené v § 5 odst. 2, 3 a § 9 odst. 3 daňového řádu.
K § 43c (podmínky pro vydání povolení)
K odstavci 1
Stanovují se obecné hmotněprávní podmínky pro vydání povolení, které jsou dále
specifikovány v ustanoveních § 43d až 43g. Tyto podmínky se vztahují pro všechny typy
povolení (výjimky u jednotlivých typů povolení – např. § 23 oprávněný příjemce pro
jednorázové přijetí vybraných výrobků).
Mezi podmínky pro vydání povolení patří nejen spolehlivost, jež se vymezuje ve vztahu
k trestněprávní bezúhonnosti a ve vztahu k tzv. daňové bezúhonnosti (v podrobnostech blíže §
43d a 43e), a bezdlužnost (§ 43f), ale např. i ekonomická stabilita. Stanovení ekonomické
stability jako podmínky pro vydání povolení vychází z požadavku správce daně na možnost
hodnotit a zohlednit finanční situaci daňového subjektu jak v rámci povolovacího řízení, tak i
po celou dobu trvání příslušného povolení. Dle dosavadní právní úpravy byl správce daně
nucen vydat povolení i daňovým subjektům, které zjevně nebyly schopny generovat
dostatečné finanční příjmy nezbytné k řádnému plnění daňových povinností, a tím k naplnění
základního cíle správy daní (v podrobnostech blíže § 43g).
Další podmínkou pro vydání povolení je oprávnění provozovat živnost umožňující výkon
činnosti související s povolením. V rámci zavedení této podmínky došlo ke koncepčnímu
posunu v posuzování živnostenského oprávnění. Dosavadní právní úprava reflektovala pouze
zánik živnostenského oprávnění coby titul zániku povolení, nyní se živnostenským
oprávněním podmiňuje samotné vydání povolení. Podmínka existence živnostenského
oprávnění umožňující výkon činnosti navrhovatele je stanovena obecně bez přesného
pojmenování této živnosti. Podmínky pro získání živnostenského oprávnění je nutné hledat v
živnostenském zákoně, např. § 25 živnostenského zákona.
Poslední podmínkou, jež se také testuje v rámci povolovacího řízení, je skutečnost, že
navrhovatel není v likvidaci nebo v úpadku.
K odstavci 2
V odstavci 2 se vymezuje okruh osob, které musí splňovat podmínky spolehlivosti a
bezdlužnosti. V případě, že je navrhovatelem právnická osoba, musí tyto podmínky splňovat
rovněž:
a) fyzická osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu,
b) fyzická osoba, která sice není jejím statutárním orgánem nebo členem statutárního
orgánu, avšak tuto činnost vykonává.
Cílem tohoto ustanovení je tedy vztáhnout předmětné podmínky nejen na samotného
navrhovatele, ale v případě právnické osoby i na všechny fyzické osoby, jež mají na její
konání zásadní vliv. Tato právní konstrukce reaguje na situaci, kdy člena statutárního orgánu
navrhovatele představuje další právnická osoba, ve které může být opět členem statutárního
orgánu další právnická osoba, atd. – tak je možno pokračovat neomezeně dále. Tímto může
docházet k řetězení právnických osob v postavení statutárního orgánu nebo člena statutárního
orgánu. Cílem předmětného ustanovení je to, aby podmínky spolehlivosti a bezdlužnosti
dopadly na ty fyzické osoby, které se fakticky podílejí na činnosti statutárního orgánu nebo
člena statutárního orgánu, avšak které se nacházejí až v rámci dalších článků popsaného
řetězce.
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Explicitně se stanovuje povinnost splňovat podmínky po celou dobu trvání povolení, tedy
nejenom pouze k okamžiku vydávání povolení. Na tuto povinnost je třeba pohlížet i
v souvislosti s ustanovením § 43m, jež se vztahuje ke zrušení povolení z moci úřední. Pokud
tedy nebudou ve smyslu ustanovení § 43m splněny podmínky pro vydání povolení, správce
daně povolení zruší.
K § 43d (spolehlivost)
Pro potřeby spotřebních daní se stanoví kritéria pro posouzení spolehlivosti osoby nakládající
s vybranými výrobky. Z této činnosti, kterou je možné provozovat pouze na základě povolení,
by měly být vyřazeny osoby, které neskýtají dostatečné záruky, že budou činnost provádět
v souladu s právními předpisy.
K odstavci 1
Odst. 1 písm. a) vymezuje spolehlivost ve vztahu k trestněprávní bezúhonnosti. Zohledňuje se
trestněprávní minulost osob, tedy zda spáchaly zákonem předvídaný trestný čin, který zvyšuje
míru rizika nezabezpečení veřejného zájmu na správném stanovení a vybrání daní.
Odst. 1 písm. b) vymezuje spolehlivost ve vztahu k tzv. daňové bezúhonnosti, tedy zda osoba
v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy. Na rozdíl
od obsahového vymezení spolehlivé osoby, tak jak jí zná český právní řád (např. § 54 zákona
č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
povinném značení lihu“), nebo § 6b zákona 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 (dále jen „zákon o pohonných hmotách“),
se za nespolehlivou osobu bude považovat i ta, která v posledních 3 letech závažným
způsobem porušila účetní předpisy. Rozdílnost je opodstatněná tím, že již stávající úprava
povolení (srov. § 20 odst. 19 písm. b)) materiálně tuto podmínku vymezuje (zde ve vztahu
k odejmutí povolení). Zákon o spotřebních daních pojem „závažné porušení daňových,
celních nebo účetních předpisů“ nedefinuje, neboť je ponecháno správní praxi, aby sama
hodnotila projevy nežádoucího chování a za tímto účelem i sama kritérium blíže formulovala.
Právní úprava tedy umožňuje nejen zohlednit aktuální vývoj na trhu dané komodity, a to
zejména se zřetelem na aktuální typy daňových úniků, ale umožňuje i zvážení konkrétních
okolností, které měly vliv na vznik nežádoucího projevu chování.
Závažnost daného porušení musí být v konkrétním případě najisto postavena prostřednictvím
dostatečného odůvodnění rozhodnutí správce daně. Za závažné porušení nelze označit každé
porušení daných zákonů, ale pouze takové porušení, které dosáhne určité intenzity. Závažným
porušením předpisů přitom může být i jejich opakované porušení.
Pro výklad pojmu „daňový předpis“, resp. daňový zákon je nejprve nutné vymezit pojem
„daň“ z hlediska teorie práva. Ta rozlišuje daně v užším slova smyslu a daně v širším slova
smyslu.
Daně v užším slova smyslu jsou nenávratná, nedobrovolná, neekvivalentní a nesankční
peněžitá plnění ukládaná na základě zákona spravovaná státem nebo jinými osobami
vykonávajícími veřejnou správu, která jsou veřejnými příjmy veřejných rozpočtů, a to příjmy
zpravidla neúčelovými, řádnými, pravidelnými a plánovanými.
Daně v širším slova smyslu jsou ta peněžitá plnění, která naplňují definici daní, poplatků nebo
jiných obdobných peněžitých plnění. Poplatky jsou nenávratná, nedobrovolná, ekvivalentní a
nesankční peněžitá plnění ukládaná na základě zákona spravovaná státem nebo jinými
osobami vykonávajícími veřejnou správu, která jsou veřejnými příjmy veřejných rozpočtů, a
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obdobná daním a poplatkům patří clo, veřejná pojistná, odvody, úhrady, příspěvky apod., tj. ta
peněžitá plnění, která buď naplňují veškeré znaky daní nebo poplatků, nebo jejich převážnou
část.
V právním řádu, což je samozřejmě i případ zákona o spotřebních daních, se „daní“ rozumí
zpravidla daň v užším slova smyslu, tedy nikoliv již poplatky ani jiná obdobná peněžitá
plnění, mezi něž se řadí i cla. Pro tento výklad hovoří i to, že je pojem „daňové předpisy“ je
použit vedle označení „celní předpisy“. Pokud by se mělo jednat o daňové předpisy v širším
smyslu slova, nebylo by třeba celní předpisy explicitně v ustanovení uvádět. I z hlediska
zásady hospodárnosti není možné, aby správce daně prováděl test, zda daný daňový subjekt
má nedoplatek, i u prakticky neomezeného okruhu orgánů, které vybírají daň dle daňového
řádu v širším smyslu slova. Oproti tomu u výslovně zmíněného orgánu celní správy je
provedení takového testu automatizované.
Pojem „celní předpis“ je také nutné vykládat v užším slova smyslu. Tedy nikoli jako veškeré
právní předpisy, v nichž mají orgány Celní správy České republiky stanovenu kompetenci, ale
jako právní předpisy upravující celní řízení (např. celní kodex).
Daňovými a celními předpisy se zde rozumí nejen právní předpisy České republiky (včetně
podzákonných právních předpisů), ale též přímo použitelné předpisy Evropské unie.
Při posuzování podmínky spolehlivosti lze přihlédnout i ke skutečnostem, které se staly před
nabytím účinnosti tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že se nemění zpětně poměry
jednotlivých subjektů, pouze se zohledňuje stav věcí (např. odsouzení pro majetkový trestný
čin), nejedná se o protiústavní pravou retroaktivitu, která není přípustná.
Za závažné porušení daňových nebo celních předpisů bude pro účely posuzování spolehlivosti
subjektu považována například situace, kdy osoba, u níž se test spolehlivosti provádí:
a) je/byla nespolehlivým plátcem podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
b) se zapojila do obchodů, u kterých existuje důvodná obava, že z nich nebude
uhrazena daň a správce daně proto u tohoto subjektu vydal zajišťovací příkaz, který
nebyl ve lhůtě uhrazen,
c) porušila své zákonem stanovené povinnosti způsobem, který měl za následek
vyměření daně podle pomůcek nebo doměření daně podle pomůcek oproti poslední
známé dani nebo stanovení daně jejím sjednáním,
d) závažně ztěžuje nebo ztěžovala, maří nebo mařila správu daní tím, že opakovaně
včas nepodala daňové přiznání nebo hlášení a ke splnění této své ze zákona plynoucí
povinnosti byla proto vyzvána správcem daně. Za naplnění opakovanosti se v tomto
případě považuje, pokud tato situace nastala alespoň 2x v období dvanácti po sobě
jdoucích kalendářních měsíců.
Dále se za závažné porušení daňových nebo celních předpisů považují tyto situace:
a) subjekt se podílel na nelegálním skladování nebo dopravě nebo dovozu zboží;
rozhodným okamžikem pro hodnocení je nabytí právní moci rozhodnutí, jímž je v
případě dovozu subjektu stanoven celní dluh (rozhodnutí o správním deliktu - § 294
zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů) nebo v případě
skladování nebo dopravy stanovena spotřební daň ve výši 250 000 Kč a více,
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kontrolními páskami ke značení lihu; rozhodným okamžikem pro hodnocení je nabytí
právní moci rozhodnutí,
c) subjektu byla uložena pokuta (za spáchaný delikt dle tohoto zákona a/nebo pokuta
dle daňového řádu a/nebo pokuta dle celních předpisů) jejíž horní hranice je zákonem
stanovena na min. 250 000 Kč, případně dvě a více pokut, jejichž horní hranice je nižší
než 250 000 Kč; rozhodným okamžikem pro hodnocení je nabytí právní moci
rozhodnutí,
d) subjekt záměrně prováděl nedovolenou výrobu mimo daňový sklad; rozhodným
okamžikem pro hodnocení je nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla subjektu
stanovena daň z minerálních olejů, daň z lihu nebo daň z tabákových výrobků,
e) subjekt vylučoval denaturační prostředky z denaturovaného lihu nebo pozměňoval
vlastnosti lihu nebo odstraňoval značkování a barvení nebo značkování z minerálních
olejů.
K odstavci 2
Jelikož spotřební daně představují rizikovou oblast s vysokým potenciálem daňových úniků,
je s ohledem na tuto skutečnost žádoucí zabránit vstupu potenciálně rizikových osob na trhy s
komoditami zatíženými právě spotřební daní, případně je z těchto trhů vyloučit. Právě
hospodářské trestné činy, jež narušují ekonomiku a fungování hospodářského mechanismu,
ale i trestné činy proti majetku představují ve vztahu k nakládání s vybranými výrobky
závažnou trestnou činnost, která zvyšuje míru rizika daňových úniků. Z tohoto důvodu se
posuzuje trestněprávní bezúhonnost právě ve vztahu ke zmíněným trestným činům.
Odstavec 2 dále vymezuje vztah trestněprávní bezúhonnosti k zahlazení odsouzení. Institut
zahlazení odsouzení slouží k odstranění nepříznivých právních důsledků odsouzení, tedy
především zařazuje odsouzenou osobu zpět do společnosti, pracovního života poté, co
prokázala, že po určitou dobu dokázala vést řádný život. Pokud dojde u odsouzené osoby
k zahlazení odsouzení, pak se na tuto osobu hledí, jako by nebyla odsouzena. V takovém
případě se pro účely spotřebních daní tato osoba považuje za bezúhonnou.
Zároveň je třeba zmínit, že totožná právní konstrukce trestněprávní bezúhonnosti je obsažena
rovněž v zákoně o povinném značení lihu či v zákoně o pohonných hmotách.
K odstavci 3
Úprava odstavce 3 směřuje na osobu, která je statutárním orgánem nebo jeho členem. V
případě, že právnická osoba závažně porušila daňové, celní nebo účetní předpisy, je
konstruována fikce, že i osoba, která byla statutárním orgánem nebo členem statutárního
orgánu této právnické osoby v době spáchání takového závažného porušení, přestává na
základě tohoto ustanovení splňovat podmínku spolehlivosti.
K § 43e (prokazování bezúhonnosti)
Ustanovení § 43e obsahuje legislativní uchopení prokazování bezúhonnosti. Občan České
republiky nemusí dokládat svou bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů, neboť orgány Celní
správy České republiky mají v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 písm. l) zákona č. 17/2012
Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Celní
správě ČR“), možnost do něj nahlížet a zjistit si tedy tuto informaci samy.
Orgán Celní správy České republiky si může vyžádat výpis z českého Rejstříku trestů i pro
cizince. U cizinců bude tedy možno bezúhonnost prokazovat jak údaji z výpisu z českého
Rejstříku trestů, tak doklady podle § 43e odst. 1 až 4, které cizinec předloží.
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v právnické osobě, která je navrhovatelem nebo držitelem příslušného povolení.
K odstavci 1
Cizinec bude muset v souladu s odstavcem 1 bezúhonnost prokázat předložením zákonem
vymezené písemnosti (a to kumulativně dokladu od státu, jehož je cizinec státním občanem, a
od států, na jejichž území se cizinec v zákonem předvídaném období nebo rozsahu zdržoval).
K odstavci 2
Odstavec 2 stanovuje, že občan České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval na
území jiného státu déle než 3 měsíce, je povinen v rámci prokázání bezúhonnosti předložit
výpis z evidence trestů daného státu.
K odstavci 3
V odstavci 3 lze nalézt specifickou úpravu pro osobu, která je nebo byla státním občanem
jiného členského státu než České republiky, nebo pro osobu, která má nebo měla bydliště v
jiném členském státě než v České republice. Tato osoba může bezúhonnost prokázat jinou
písemností (vždy se však musí jednat o písemnost prokazující uvedenou skutečnost, nikoliv
např. jen o čestné prohlášení).
Úprava v odstavci 3 navazuje na ustanovení § 16g zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje na základě žádosti cizince vydat k výpisu z
českého Rejstříku trestů i přílohu k tomuto výpisu, jež zahrnuje veškerá odsouzení cizince v
ostatních členských státech Evropské unie (která jsou evidována příslušným orgánem jeho
domovského státu). Tím se zjednodušuje proces prokázání bezúhonnosti občanů členských
států Evropské unie nebo osob, které na jejich území mají nebo měly bydliště.
K odstavci 4
V odstavci 4 je zavedena možnost nahradit zahraniční písemnost prokazující bezúhonnost
čestným prohlášením, avšak pouze v případě, že příslušný stát písemnost prokazující
bezúhonnost nevydává (v opačném případě není použití čestného prohlášení možné – viz
výše).
K odstavci 5
Odstavec 5 stanoví, že písemnost, kterou se může podle předcházejících odstavců 1 až 4
prokazovat bezúhonnost, nesmí být ke dni podání návrhu na vydání povolení starší než tři
měsíce. Tato povinnost je zde zakotvena, aby správce daně měl k dispozici vždy co nejvíce
aktuální údaje.
K odstavci 6
V odstavci 6 se zakládá povinnost osob uvedených v odstavcích 1 až 3 na výzvu správce daně
doložit patřičné písemnosti prokazující jejich bezúhonnost. Vzhledem k tomu, že podmínka
spolehlivosti, jejíž podmnožinou je bezúhonnost, je podmínkou kontinuální, je nutné zakotvit
právní rámec pro její kontrolu v případech, kdy bude mít správce daně důvodné pochybnosti o
bezúhonnosti osob uvedených v odstavcích 1 až 3. Délku lhůty obecně upravuje ustanovení
§ 32 daňového řádu. Jen zcela výjimečně může správce daně stanovit lhůtu kratší než 8 dní (§
32 odst. 2 daňového řádu). Sankcí za nesplnění této povinnosti může být uložení pořádkové
pokuty podle § 247 a násl. daňového řádu. V případě, že nesplnění této povinnosti, případně
opakované nesplnění této povinnosti dosáhne intenzity závažného porušení zákona, může
dojít ke zrušení povolení pro neplnění podmínky spolehlivosti.
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Ustanovení § 43f stanovuje pouze jiné legislativní uchopení stávající úpravy bezdlužnosti
obsažené v zákoně o spotřebních daních. Tato právní úprava bezdlužnosti vychází ze zákona
o povinném značení lihu.
K odstavci 1
Ustanovení pro potřeby vydání a držení povolení vymezuje, která osoba se pro účely tohoto
zákona považuje za bezdlužnou. Osoba, která neposkytuje dostatečné záruky, že bude řádně a
včas plnit své platební povinnosti vůči státu, povolení neobdrží, příp. dojde k jeho zrušení.
Bezdlužnost se prokazuje potvrzeními příslušných orgánů; v případě orgánů Finanční správy
České republiky a orgánů Celní správy České republiky již funguje výměna informací
ohledně bezdlužnosti, a tedy není v této věci třeba, aby osoba, která podává návrh na vydání
povolení, potvrzení předložila. S ohledem na ustanovení § 52 odst. 5 písm. a) daňového řádu
se v takovém případě nebude jednat o porušení mlčenlivosti.
Zde lze podotknout, že u orgánů Celní správy České republiky se evidují i nedoplatky, které
vznikly v důsledku nezaplacení pokuty uložené správním orgánem ve správním řízení, pokud
byly tímto správním orgánem předány obecnému správci daně, kterým je podle § 8 odst. 2
písm. a) zákona o Celní správě ČR celní úřad.
K odstavci 2
V souladu s odstavcem 2 však bude zapotřebí doložit skutečnost, že navrhovatel nemá
nedoplatky na obou pojistných. Tuto skutečnost bude prokazovat potvrzeními, která nejsou ke
dni podání návrhu na vydání povolení starší než 30 dnů.
K § 43g (ekonomická stabilita)
Ustanovení § 43g vymezuje pro účely zákona o spotřebních daních podmínku ekonomické
stability, jež vychází z § 43c odst. 1 písm. c). Dosavadní text zákona dosud neumožňoval
správci daně v rámci povolovacího řízení vzít v potaz i ekonomickou situaci, v níž se subjekt
nacházel, ač by to bylo vzhledem k povaze povolení vhodné. Správce daně byl tedy povinen
vydat povolení i subjektům, které neskýtaly dostatečné záruky, že budou schopny generovat
dostatečné finanční příjmy, jež jsou nezbytným prvkem k řádnému plnění daňových
povinností. Z tohoto důvodu se tedy do zákona zavádí nová podmínka, jež bude podmínkou
pro vydání povolení.
K posouzení ekonomické stability je třeba vycházet ze zákonem stanovených kritérií, jimiž
jsou rentabilita, likvidita, finanční stabilita, aktivita a produktivita práce. Za tímto účelem
bude prováděna finanční analýza, v rámci které se zhodnotí vývoj subjektu ve světle
uvedených ukazatelů, jejichž způsob určení a požadovanou úroveň stanoví Ministerstvo
financí vyhláškou. Výsledkem této finanční analýzy bude zkonstatování (celkové
zhodnocení), zda je subjekt ekonomicky stabilní, či nikoliv.
K § 43h (postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení)
K odstavci 1
Stanovuje se postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení. Tento
postup vychází ze stávající právní úpravy obsažené v zákoně o spotřebních daních, avšak
dochází k drobné změně v textaci ustanovení, jehož cílem je přiblížení se právní úpravě
obsažené v daňovém řádu (srov. § 128 daňového řádu).
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v návrhu na vydání povolení, vyzve navrhovatele, aby tyto údaje vysvětlil, doložil, popřípadě
doplnil nebo změnil, a tímto způsobem vzniklé pochybnosti odstranil.
Pokud správce daně zvolí k vyjasnění sporných a nejasných skutečností postup k odstranění
pochybností, je povinen své pochybnosti konkretizovat ve výzvě, kterou doručí navrhovateli.
Obsah výzvy musí být v souladu s daňovým řádem formulován tak, aby umožnil navrhovateli
konkrétní a určitou odpověď, resp. dodání požadovaných důkazních prostředků. Ve výzvě
proto musí být pochybnosti vymezeny tak, aby měl navrhovatel možnost se k nim vyjádřit
(mohl doplnit neúplné údaje, vysvětlit nejasnosti, nepravdivé údaje opravit, a prokázat
pravdivost zbývajících údajů). Nepostačí tedy pouhé tvrzení, že tu jsou pochybnosti.
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že navrhovatel prokazuje všechny skutečnosti, které je
povinen uvádět v návrhu na vydání povolení, tzn. důkazní břemeno nese navrhovatel (aplikuje
se ustanovení § 92 odst. 3 daňového řádu).
K odstavci 2
Explicitně se stanovuje, že po marném uplynutí lhůty stanovené správcem daně k odstranění
pochybností, resp. pokud navrhovatel ve stanovené lhůtě neprokáže skutečnosti uvedené
v návrhu na vydání povolení, správce daně řízení zastaví (dle stávající právní úpravy návrh na
vydání povolení správce daně odmítne). Nejedná se tedy o rozhodnutí meritorního charakteru.
Odstavec 2 cílí na nedostatky, jejichž neodstranění vede toliko k zastavení řízení.
Pokud navrhovatel na výzvu správce daně včas reaguje, avšak na základě jeho odpovědi
správce daně není s to rozptýlit pochybnosti, které byly uvedeny v samotné výzvě
k odstranění pochybností, v takovém případě správce daně vydá meritorní rozhodnutí ve věci.
Z povahy věci bude toto rozhodnutí záporného charakteru, neboť nebyly subjektem
pochybnosti o správnosti či úplnosti údajů uvedených v návrhu patřičně odstraněny.
K § 43i (rozhodnutí o návrhu na vydání povolení)
K odstavci 1
Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení v zásadě dvěma způsoby. Pokud
navrhovatel splní všechny zákonem stanovené podmínky pro vydání povolení, vzniká mu na
vydání povolení právní nárok, a tedy v tomto případě správce daně povolení vydá. V případě
nesplnění podmínek pro vydání povolení správce daně rozhodnutím návrh na vydání povolení
zamítne.
K věcnému posunu dochází v případě odůvodnění rozhodnutí o návrhu na vydání povolení.
Zatímco stávající právní úprava v rámci rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení
vyhovuje, výslovně odůvodnění vyloučila (v reakci na ustanovení § 102 odst. 2. daňového
řádu, jež zakotvuje požadavek odůvodněného rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak),
navrhovaná právní úprava od této koncepce upouští. V případě, kdy navrhovateli nebude
vyhověno, se musí i nadále s ohledem na případnou přezkoumatelnost rozhodnutí samozřejmě
odůvodňovat. Správce daně je tedy povinen každé rozhodnutí odůvodnit. Částečnou výjimkou
z tohoto pravidla je pak ustanovení § 43k odst. 3, kdy se v odůvodnění nového povolení, jež
nahradilo povolení dosavadní, odůvodňují pouze změny oproti dosavadnímu povolení.
K odstavci 2
Stanovuje se lhůta, v níž správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení. Tato lhůta
vychází ze současné právní úpravy, a tedy odpovídá 60 dnům ode dne podání návrhu,
případně 60 dnů ode dne odstranění vad nebo pochybností o správnosti nebo úplnosti údajů
tvrzených v návrhu na vydání povolení. Správce daně má tedy k dispozici celých 60 dnů od
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v tomto ohledu cílí jak na vady formy (§ 74 daňového řádu), tak na vady obsahu, které se
odstraňují postupem k odstranění pochybností (srov. § 43h). Ustanovení § 34 daňového řádu
je tímto překonáno (nepoužije se). Pakliže dojde k prodloužení lhůty nejblíže nadřízeným
správcem daně, správce daně je povinen o tomto prodloužení informovat navrhovatele.
K odstavci 3
V povolení se kromě obecných náležitostí stanovených daňovým řádem (srov. § 102
daňového řádu) uvádí rovněž specifika daná jednotlivými typy povolení.
Odstavec 3 stanovuje obsah povolení, jehož podstatou je, že umožní držiteli vykonávat
činnost, kterou může vykonávat v souladu se zákonem pouze na základě tohoto povolení.
V povolení bude navrhovateli přiděleno i evidenční číslo, které bude povinen uvádět
v případě komunikace se správcem daně. Evidenčním číslem (SEED ID) se rozumí jedinečné
evidenční číslo ke spotřební dani, které správce daně při vydání povolení přidělí každému
daňovému subjektu a daňovému skladu za účelem použití v případě dopravy vybraných
výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně. Každá členská země provozuje národní
databázi SEED v souladu s článkem 19 nařízení Rady č. 389/2012 o správní spolupráci v
oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004.
SEED (Systém for Evidence of Excise Data) – evropská centrální databáze evidenčních čísel
ke spotřební dani, určených pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně
mezi členskými státy EU.
Evidenční číslo – jedinečné číslo ke spotřební dani, které správce daně při vydávání povolení
přidělí každému držiteli povolení. Všechna evidenční čísla mají stejnou strukturu, odlišují se
pouze typem povolení, který je definován písmenem a pořadovým číslem (např. pořadová
čísla jsou přidělována podle počtu daňových skladů jednoho provozovatele) a jsou vedena
v databázi označované jako RDS (Registr daňových subjektů). Dopravu vybraných výrobků
v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně mezi členskými státy EU jsou
oprávněny zahájit a/nebo ukončit pouze subjekty s přiděleným evidenčním kódem, který
obsahuje písmeno S (daňový sklad) nebo P (oprávněný příjemce pro opakované přijímání)
nebo J (oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí), a který současně plní funkci SEED ID
(jsou totožné).
Každá členská země provozuje národní databázi SEED v souladu s článkem 19 Nařízení Rady
č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č.
2073/2004. Z národní databáze se údaje zasílají do centrální databáze SEED. V České
republice je provozována národní databáze SEED s rozšířením o ostatní držitele povolení
(označovaná jako RDS). Do centrální databáze SEED jsou odesílána pouze data osob, které
jsou oprávněny zahájit nebo ukončit dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně.
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spotřebních daních a zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů)

Písmeno
identifikátoru
povolení

Název povolení v RDS

Pozn.

B

Povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání §33a ZSpD
vybraných výrobků

D

Prodej za ceny bez daně (letiště)

§36 ZSpD

E

Povolení k nabytí elektřiny bez daně

§9 ZDE

F

Povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně

§13 ZDE

G

Povolení k nabytí plynu bez daně

§9 ZDZPNDP

H

Povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně

§13 ZDZPNDP

J

Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí

§23 ZSpD

L

Zvláštní povolení na
osvobozeného od daně

M

Držitel povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů §60a ZSpD
uvedených do volného daňového oběhu

P

Oprávněný příjemce pro opakované přijímání

§22 ZSpD

S

Povolení k provozování daňového skladu

§20 ZSpD

U

Povolení k nabytí pevných paliv bez daně

§9 ZDPP

V

Povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně

§13 ZDPP

Z

Zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných §13 ZSpD
výrobků osvobozených od daně

přijímání

a

užívání

lihu §13 ZSpD

Pozn. použité zkratky:
ZSpD – zákon o spotřebních daních
ZDE – část čtyřicátá sedmá zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (daň z elektřiny)
ZDZPNDP – část čtyřicátá pátá zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (daň ze zemního plynu a některých dalších plynů)
ZDPP – část čtyřicátá šestá zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (daň z pevných paliv)

Dále se zakotvuje možnost správce daně stanovit v povolení další podmínky potřebné pro
správu daně, kterými se rozumí nejenom současně pojaté další podmínky pro zabezpečení
vybraných výrobků nebo uložení opatření potřebných k zabránění jejich neoprávněnému
použití.
K odstavci 4
Stanovuje se povinnost uvádět v případě komunikace se správcem daně evidenční číslo, které
bylo navrhovateli přiděleno v rámci vydání povolení.
K § 43j (oznamovací povinnost držitele povolení)
K odstavci 1
Daňovému subjektu se stanovuje povinnost oznamovat změnu údajů, které má uvedeny
v povolení a které se uvádějí v návrhu na vydání povolení, a to do 5 dnů ode dne jejich
vzniku. Dojde-li k faktické změně těchto údajů, správce daně nahradí ex offo dosavadní
povolení novým, ať už na základě toho, že danou změnu zjistil z vlastní činnosti, nebo na
základě oznamovací povinnosti držitele povolení (srov. § 43k odst. 1 písm. b)). Množina
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Ministerstvem financí ČR (srov. § 43b odst. 3 písm. b)). Zákon tedy konstitutivně stanoví
okruh těchto údajů a tiskopis je pouze deklaratorním způsobem odliší od ostatních údajů
v něm uvedených.
K odstavci 2
Specifickým případem je oznamování údajů potřebných pro ověření ekonomické stability.
Zde se zavádí periodická oznamovací povinnost, jež je odůvodněna požadavkem na
aktuálnost údajů, dle kterých je možno určit, zda je držitel povolení ekonomicky stabilní, či
tuto podmínku přestal splňovat. Interval této oznamovací povinnosti byl zvolen tak, aby co
možná nejméně zatěžoval držitele povolení. S ohledem na charakter podkladů, které je
subjekt povinen prokazovat v rámci posuzování ekonomické stability (primárně účetní
závěrky), je okamžik oznámení těchto údajů navázán na lhůtu pro podání daňového přiznání k
dani z příjmů, jehož přílohami jsou právě zmiňované dokumenty. V souvislosti s požadavkem
na aktuálnost prokazovaných údajů se přistoupilo ke zvolení intervalu v délce 1 roku.
Povinnost předložit údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability podle odstavce 2
neplatí pro držitele povolení v případě, pokud mezi podáním návrhu na vydání povolení
(jehož součástí jsou také tyto údaje) a vznikem povinnosti předložit dané údaje podle odstavce
2 neuplynul 1 měsíc. Tato úprava ctí jednu ze základních zásad daňového práva – a to šetření
práv a právem chráněných zájmů daňových subjektů a třetích osob (srov. § 5 odst. 3 daňového
řádu).
K odstavci 3
Stanovuje se možnost správce daně kdykoliv po dobu trvání povolení vyžádat si další
potřebné údaje ad hoc. Pravomoc vyžadovat tyto údaje je však omezena podmínkou, že je
možné požadovat pouze takové údaje, které jsou potřebné pro správu daní, což navazuje na
základní cíl správy vymezený v § 1 odst. 2 daňového řádu, jakož i základní zásady zakotvené
v § 5 odst. 2 a 3 a § 9 odst. 3 daňového řádu.
K odstavci 4
Nevyžaduje se, aby držitel povolení oznamoval změnu údajů, které si je schopen správce daně
opatřit sám. Oznamovací povinnost je tak stanovena s ohledem na principy vyplývající ze
základních zásad správy daní (srov. § 5 až 9 daňového řádu); zejména pak zásadu
přiměřenosti, zdrženlivosti a hospodárnosti ve vztahu k daňovému subjektu. Z tohoto důvodu
se oznamovací povinnost nevztahuje na údaje, které je možné automatizovaným způsobem
zjistit z jiné evidence či dostupných veřejných rejstříků. Navrhovanou úpravou je tak
sledováno snížení administrativní zátěže pro daňové subjekty. Aby bylo daňovému subjektu
zřejmé, o který okruh údajů se jedná, resp. které údaje si správce daně dokáže obstarat sám,
stanovuje se, aby tyto údaje správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup
(elektronicky).
K odstavci 5
Ustanovení je analogickým k § 43h odst. 1, kde je dána správci daně možnost využít postup
k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení. Zde je situace obdobná, jen
je postup k odstranění pochybností navázán na pochybnosti v údajích v oznámení o změně
údajů. Dochází tak k explicitnímu stanovení možnosti použití tohoto postupu správcem daně
nejen v případě návrhu na vydání povolení, ale i v případě oznámení o změně údajů.
Pokud správci daně vzniknou pochybnosti o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených
v oznámení, vyzve držitele povolení, aby tyto údaje vysvětlil, doložil, popřípadě doplnil nebo
změnil, a tímto způsobem vzniklé pochybnosti odstranil.
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pochybností, je povinen své pochybnosti konkretizovat ve výzvě, kterou doručí držiteli
povolení.
Obsah výzvy musí být v souladu s daňovým řádem formulován tak, aby umožnil držiteli
povolení konkrétní a určitou odpověď, resp. dodání požadovaných důkazních prostředků. Ve
výzvě proto musí být pochybnosti vymezeny tak, aby měl držitel povolení možnost se k nim
vyjádřit (mohl doplnit neúplné údaje, vysvětlit nejasnosti, nepravdivé údaje opravit, a
prokázat pravdivost zbývajících údajů). Nepostačí tedy pouhé tvrzení, že tu jsou pochybnosti.
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že držitel povolení prokazuje všechny skutečnosti, které
uvádí v oznámení, tzn. důkazní břemeno nese držitel povolení (aplikuje se § 92 odst. 3
daňového řádu).
K § 43k (změna povolení)
V rámci institutu změny povolení dochází oproti stávající právní úpravě k věcnému posunu.
Zatímco stávající právní úprava rozlišovala případy, kdy se na základě změny údajů povolení
změní a kdy se vydá přímo nové povolení, navrhovaná právní úprava stávající dichotomii
opustila a upřednostnila jednotnou koncepci. V rámci této koncepce se na základě zákonem
stanovených důvodů dosavadní povolení vždy nahrazuje povolením novým. Je tak kladen
důraz na aktuálnost údajů uvedených v povolení, neboť oproti stávající právní úpravě, kdy
držitel povolení disponoval primárním povolením a k němu se vztahující řadě rozhodnutí o
změnách tohoto povolení, bude držitel disponovat vždy pouze jedním aktuálním povolením,
které není zahlceno žádnými dodatečnými rozhodnutími o jeho změnách.
K odstavci 1
Dle odstavce 1 správce daně nahradí stávající povolení novým. Materiálně se vydá rozhodnutí
sestávající se z 2 výroků, kdy první výrok bude směřovat k vydání nového povolení a druhý
výrok bude směřovat ke zrušení stávajícího povolení.
Postup dle písmene a) nastane v případě, kdy držitel povolení chce změnit údaje uvedené
v povolení (pro futuro), kterým zákon přikládá status údajů změnitelných pouze na základě
změny povolení. Jinými slovy, aby mohlo dojít k materiální změně těchto údajů, musí správce
daně o této změně konstitutivně rozhodnout. Tiskopis tyto údaje patřičným způsobem dle
ustanovení § 43b odst. 3 písm. a) rozliší.
Dojde-li ke změně údajů podle písmene b), tedy ke změně údajů, které se uvádějí v povolení
a které lze změnit z moci úřední (údaje dle § 43b odst. 3 písm. b)), správce daně nahradí
dosavadní povolení novým z moci úřední bez ohledu na to, zda držitel povolení oznámil
změnu těchto údajů nebo zda správce daně tuto informaci zjistil v rámci své činnosti.
V písmeni c) se stanovuje, že pokud správce daně shledá za důvodné změnit stanovené
podmínky potřebné pro správu daní (tzn. (i) podmínky upravit, (ii) některé podmínky ubrat,
(iii) některé podmínky přidat) nebo takové podmínky doplnit, nahradí stávající povolení
novým (s nově nastavenými podmínkami). Učiní tak ex offo.
Ke změně či doplnění podmínek potřebných pro správu daní může správce daně přistoupit
kdykoli, jedná-li se o odůvodněný případ. K tomuto aktu může správce dojít spolu s vydáním
nového rozhodnutí podle písmene a) (jako druhý výrok rozhodnutí) nebo podle písmene b)
anebo zcela samostatně. Vždy půjde svou povahou o akt vydaný ex offo, jinými slovy daňový
subjekt na základě zákona nedisponuje možností podat žádost na změnu (úpravu, ubrání,
přidání či doplnění) podmínek stanovených v povolení a správci daně zákon neukládá
povinnost o této žádosti meritorně rozhodnout. Pokud by subjekt takovou žádost správci daně
adresoval, bude se na ni pohlížet toliko jako na podnět, který správce daně posoudí a
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podmínek stanovených v povolení.
Pakliže správce daně společně s vydáním nového povolení podle písmene a) usoudí, že nastal
odůvodněný případ pro to, aby byly zároveň upraveny i podmínky takového povolení,
přestože změna podmínek je možná pouze rozhodnutím z moci úřední (a ne na základě
žádosti), správce daně v souladu se zásadou hospodárnosti (srov. § 7 odst. 2 daňového řádu)
řízení zahájené na žádost s řízením zahájené ex offo „spojí“.
Důvodnost změny povolení ze strany správce daně může vyplynout:
• v důsledku objektivních skutečností nezávislých na vůli držitele povolení a hodných
zvláštního zřetele, např. změna právních předpisů, živelné pohromy,
• v důsledku chování, resp. jednání držitele povolení – skutečnosti zjištěné kterýmkoliv
správcem daně (konkrétní okolnosti jako např. zjištěné dílčí nedostatky ve vedení evidencí
vyplývajících ze zákona či stanovené rozhodnutím o uložení záznamní povinnosti)
• z podkladů předaných dalšími orgány veřejné moci (převzaté z jiných daňových či správních
řízení).
Důvodem pro zpřísnění podmínek tak může být například situace, kdy:
- dojde ke změně ve statutárních orgánech držitele povolení (bezdomovec),
- dojde k netransparentní změně majetkové struktury subjektu,
- se sídlo přesune do „office house“ (např. v situaci, kdy provozovna daňového skladu bude v
působnosti jiného celního úřadu),
- držitel povolení začne obchodovat s rizikovými subjekty (např. s daňovou trestní minulostí,
s dlužníky u jiných státních orgánů nebo nekontaktními subjekty),
- značně/skokově naroste objem obchodovaných vybraných výrobků.
Důvodem pro zmírnění podmínek pak může být například dlouhodobé bezproblémové
používání povolení a příkladná komunikace se správcem daně včetně plnění všech ostatních
zákonných povinností, jež se může konkrétně projevit například v upuštění nebo snížení
frekvence či množství vykazovaných údajů v rámci uložené záznamní či informační
povinnosti držiteli povolení.
K odstavci 2
Aby bylo možno nahradit stávající povolení novým, explicitně se stanovuje, že i nadále musí
být splněny podmínky pro vydání povolení. Tato povinnost navazuje na obecné pravidlo
vztahující se k podmínkám pro vydání povolení a jejich následnému splňování po čas trvání
povolení, jež je uvedeno v § 43c odst. 3. Dojde-li k takové změně, která má za následek
nesplnění podmínek pro vydání povolení, správce daně stávající rozhodnutí rozhodnutím
novým nenahradí z titulu ustanovení o změně povolení § 43k, nýbrž se aplikují ustanovení
týkající se situace, kdy držitel povolení přestal splňovat podmínky pro vydání povolení (např.
§ 43m).
K odstavci 3
K věcnému posunu dochází v případě odůvodnění rozhodnutí o návrhu na vydání povolení.
Zatímco stávající právní úprava v rámci rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení
vyhovuje, výslovně odůvodnění vyloučila (v reakci na ustanovení § 102 odst. 2 daňového
řádu, jež zakotvuje požadavek odůvodněného rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak),
navrhovaná právní úprava od této koncepce upouští. V případě, kdy navrhovateli nebude
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odůvodňovat. Správce daně je tedy povinen každé rozhodnutí odůvodnit. Částečnou výjimkou
z tohoto pravidla je pak ustanovení odstavce 3, kdy se v odůvodnění nového povolení, jež
nahradilo povolení dosavadní, odůvodňují pouze změny oproti dosavadnímu povolení.
K § 43l (zrušení povolení na žádost)
Z povahy povolení se držiteli povolení stanovuje možnost podat návrh na jeho zrušení. Budeli povolení správcem daně zrušeno na žádost, bývalému držiteli tohoto povolení nic nebrání,
aby si podal nový návrh na vydání povolení a opět začal nakládat s vybranými výrobky.
K § 43m (zrušení povolení z moci úřední)
K odstavci 1
Stanovuje se, že nejsou-li splněny podmínky pro vydání povolení nebo podmínky stanovené
v příslušném povolení, správce daně vyzve držitele k jejich splnění. Tento postup se uplatní
pouze v případě, kdy bude možné splnění podmínek pro vydání povolení dodatečně zhojit,
tedy např. v případě ekonomické stability, nebo podmínky zajištění daně, nikoliv však
v případě podmínky spolehlivosti držitele povolení, který je fyzickou osobou, a kdy nehrozí
nebezpečí z prodlení. Výzva podle odstavce 1 je tedy možná pouze za splnění obou
kumulativních podmínek (objektivní zhojitelnosti a dostatečného časového prostoru
nezakládajícího vznik nebezpečí právem chráněného zájmu). Zasláním této výzvy správce
daně zahájí řízení o zrušení povolení. Toto řízení trvá po dobu, která je uvedena ve výzvě
nebo do chvíle, kdy byly podmínky držitelem povolení zhojeny. Pokud držitel povolení
nedokázal ve lhůtě dané výzvou napravit protiprávní stav a nezačal opět splňovat podmínky
podle odstavce 1, správce daně rozhodne o zrušení povolení podle odstavce 2 (meritorně).
Pokud dojde držitelem povolení k nápravě ve lhůtě uvedené ve výzvě, správce daně řízení o
zrušení zastaví (srov. § 106 odst. 1 písm. f) daňového řádu – řízení se stalo bezpředmětným).
K odstavci 2
Správce daně zruší povolení z taxativně vymezených důvodů. Mezi tyto důvody patří:
(i)
nezajištění podmínek pro vydání povolení nebo podmínek stanovených v
povolení, které je možné dle odstavce 1 zhojit,
(ii) nesplnění podmínek pro vydání povolání nebo podmínek stanovených v povolení,
u kterých správce daně držitele povolení k jejich dodatečnému splnění nevyzývá,
jelikož povaha těchto podmínek neumožňuje jejich zhojení (např. podmínka
bezúhonnosti).
K odstavci 3
Stanovuje se, že správce daně zruší povolení podle odstavce 2 písm. a) nebo b) z důvodu
nesplnění podmínek stanovených v povolení pouze v případě, kdy intenzita tohoto
protiprávního jednání ze strany subjektu nabyla takového stupně, že se stala ohrožujícím
faktorem pro zajištění základního cíle správy daní, potažmo dosáhla stupně všeobecné
škodlivosti – nesplnění podmínek stanovených v povolení se stalo závažným nesplněním.
Závažnost nesplnění podmínek stanovených v povolení může být dána (i) intenzitou, (ii)
kvantitou nebo (iii) opakovaností daného protiprávního jednání držitele povolení.
K odstavci 4
V návaznosti na odstavec 1 správce daně při stanovení lhůty v případě, kdy bude možné
splnění podmínek pro vydání povolení dodatečně zhojit, přihlédne k individuálním poměrům
držitele povolení a k jeho možnostem tohoto zhojení docílit.
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stavu, držiteli povolení vydat rozhodnutí, ve kterém mu
(i) omezí možnosti nabytí vybraných výrobků na vstupu (přijímání, vyrábění nebo
nakupování)
(ii) uloží dodatečné zajištění daně (na toto dodatečné zajištění, pokud bude zvolen
druh zajištění podle zákona o spotřebních daních, se nebudou vztahovat ustanovení o
maximální výši zajištění podle zákona o spotřebních daních – např. § 58 odst. 1
zákona o spotřebních daních), nebo
(iii) stanoví další podmínky.
Rozhodnutí podle odstavce 4 zakládá práva a povinnosti držiteli povolení, která jsou na roveň
postavená právům a povinnostem vyplývajícím z povolení (existují paralelně vedle sebe).
Držitel povolení je tak povinen dodržovat povinnosti plynoucí jak z povolení, tak z tohoto
rozhodnutí, kde budou zpravidla pro držitele povolení nastaveny přísnější podmínky a
mantinely, ve kterých může nakládat s vybranými výrobky.
K odstavci 5
Stanovuje se, kdy rozhodnutí podle odstavce 4 pozbývá účinnosti, jinými slovy, do jakého
okamžiku je držitel povolení vázán podmínkami uvedenými v tomto rozhodnutí. Jedná se o
dvě situace:
(i) rozhodnutí pozbývá účinnosti dnem, kdy je oznámeno rozhodnutí nové, které se
vydává namísto dosavadního rozhodnutí. Oznámením je nutno chápat doručení
rozhodnutí nebo jiný zaprotokolovaný způsob seznámení příjemce rozhodnutí s jeho
obsahem (srov. § 101 odst. 6 daňového řádu). Zákon připouští nahrazení stávajícího
rozhodnutí novým, ve kterém lze např. zmírnit některé podmínky (ukáže se, že držitel
povolení zlepšil svou ekonomickou situaci a není tak důvod k tomu, aby byl nucen
strpět přísněji nastavené podmínky) nebo je naopak zpřísnit.
(ii)rozhodnutí pozbývá účinnosti dnem, ve kterém je ukončeno řízení o zrušení
povolení (viz odůvodnění k odstavci 1).
Příklad:
Pokud držitel dostane lhůtu např. 1 rok a závadný stav odstraní za 3 měsíce, správce daně
zastaví řízení o zrušení povolení (= je ukončeno), čímž fakticky zkrátí dobu, po kterou budou
držitele zavazovat přísnější podmínky.
K § 43n (odklad zrušení povolení)
Stanovuje se možnost odkladu zrušení povolení v odůvodněných případech, tedy např.
k doprodeji vybraných výrobků. Během doby, než je povolení definitivně zrušeno, správce
daně může stanovit přísnější režim spočívající především v omezení možnosti přijímání či
výroby vybraných výrobků, nebo stanoví další podmínky potřebné pro správu daní. Toto
ustanovení lze uplatnit jak v případě zrušení povolení z moci úřední, tak v případě zrušení
povolení na návrh.
K § 43o (zánik povolení)
Ustanovení upravuje situace, kdy dochází k zániku povolení ex lege. Kromě případu zániku
právnické osoby, který se shoduje se stávající úpravou zákona o spotřebních daních, zaniká
povolení v případě fyzické osoby coby držitele povolení skončením řízení o pozůstalosti.
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K odstavci 1
Dojde-li k zániku povolení nebo zrušení povolení, aniž bylo nahrazeno novým povolením,
stanovuje se povinnost provést inventuru. Tuto povinnost má bývalý držitel povolení nebo
jeho právní nástupce, kterým se rozumí nejen osoba pokračující v živnosti fyzické osoby, ale i
jakýkoliv právní nástupce fyzické či právnické osoby. Okruh povinných osob se tedy rozšiřuje
i na ty osoby, které se nacházejí v postavení právního nástupce a nechtějí pokračovat
v nakládání s vybranými výrobky.
Prodloužení lhůty na 10 dnů má za následek časové posunutí okamžiku (dne) pro podání
daňového přiznání. Lhůtu pro provedení inventury z 5 dnů na 10 dnů může prodloužit správce
daně, pouze pokud nastaly důvody hodné zvláštního zřetele. Zda uvedené důvody naplní tuto
kautelu, bude vždy hodnotit správce daně v rámci správního uvážení.
Při inventuře je nutná součinnost obou stran. Není-li ze strany povinné osoby poskytnuta
dobrovolně, správce daně si jí nemůže zjednat násilím. Může ji toliko vynucovat pořádkovou
pokutou (srov. § 247 a násl. daňového řádu).
K odstavci 2
V případě zániku povolení v důsledku zániku právnické osoby bez právního nástupce provede
inventuru správce daně. Při provádění inventury jsou dotčené osoby povinny poskytnout
správci daně součinnost. Těmito osobami se rozumí např. zaměstnanci hlídající objekt,
v němž se provozoval daňový sklad.
K odstavci 3
Explicitně se stanovuje, že nejpozději následující pracovní den po uplynutí lhůty k provedení
této inventury musí být podáno daňové přiznání a zaplacena daň. Ve zcela standardním
případě to bude následující pracovní den po uplynutí 5 dnů od zániku povolení nebo jeho
zrušení bez náhrady. V případě prodloužení této lhůty po jejím uplynutí.
K odstavci 4
Odstavec 4 stanovuje okruh vybraných výrobků, u nichž se provádí v případě zániku nebo
zrušení povolení inventura.
K § 43q (použití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení)
K odstavci 1
V odstavci 1 je řešeno, co se stane se zajištěním daně, pokud došlo k zániku nebo zrušení
povolení bez náhrady, a to pro jednotlivé způsoby zajištění daně.
Pokud je daň zajištěna složením nebo převodem finančních prostředků na depozitním účtu,
zajištěná částka se převede na osobní daňový účet ke spotřební dani bývalého držitele
povolení. V tom okamžiku se tato částka stává přeplatkem na tomto osobním daňovém účtu.
V případě, že je zajištění poskytnuto finanční zárukou nebo ručením, správce daně vyzve
k uhrazení nedoplatku přímo ručitele nebo výstavce finanční záruky. Zde nedochází
k věcnému posunu oproti dosavadní právní úpravě (srov. § 20 odst. 22 písm. d zákona o
spotřebních daních), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnost tohoto zákona).
K odstavci 2
Úprava odstavce 2 nezakládá věcný posun oproti dosavadní právní úpravě (např. § 20 odst. 22
písm. c) zákona o spotřebních daních). Dle ustanovení odstavce 2 přeplatek, který vznikl
převodem částky zajištění z depozitního účtu, kde tato částka byla uložena jako forma
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nastane poslední den splatnosti daně, která byla touto formou zajištění zajištěna. S ohledem na
povahu zajištění, kterým je zajištěna daň za všechna zdaňovací období (kontinuální zajištění)
týkající se předmětného povolení, poslední den splatnosti nemusí být automaticky den
splatnosti daně, která byla subjektem tvrzena naposledy (viz příklad).
Příklad
Držiteli povolení vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň za zdaňovací období březen 2015.
Splatnost této daně tedy bude 40 dní, resp. 55 dní po skončení zdaňovacího období (dle typu
vybraného výrobku). Držiteli povolení bylo dne 2. dubna 2015 zrušeno dané povolení. V tu
chvíli mu vznikla zákonná povinnost provést inventuru (ve lhůtě 5 až 10 dnů; srov. § 43p
odst. 1) a podat daňové přiznání a zaplatit daň. Splatnost takto přiznané daně je den
následující po uplynutí lhůty k provedení inventury. Zákonitě tedy tato splatnost nastane
dříve, než splatnost daně, která byla řádně tvrzena v daňovém přiznání za zdaňovací období
březen 2015. Dle ustanovení § 43q odst. 2 je tedy posledním dnem splatnosti zajištěné daně
10. květen, resp. 25. květen, nikoli 8. dubna, resp. 13. dubna.
Do okamžiku, než nastane poslední den splatnosti zajištěné daně, bude přeplatek vzniknuvší
převodem částky zajištění daně z depozitního účtu na osobní daňový účet spotřební daně touto
formou zajištění zajištěné, použit pouze na úhradu této zajištěné daně a jejího příslušenství.
Pakliže i po tom, co byla částka zajištění takto použita, není vyrovnané saldo na daném
osobním daňovém účtu (úhrn plateb a vratek na kreditní straně osobního daňového účtu
převyšuje úhrn předpisů a odpisů na debetní straně osobního daňového účtu), výsledný
přeplatek projde testem vratitelnosti. Pokud vznikne vratitelný přeplatek, správce daně jej bez
žádosti do 30 dnů od jeho vzniku subjektu vrátí.
K bodu 61

(§ 46 odst. 1 písm. c))

Jedná se o zpřesnění textu, kde je znění § 46 uvedeno do souladu se zněním § 44 a také
navazuje na znění § 45 odst. 4. Ustanovení § 45 odst. 4 v zákonu informuje subjekty, které
uvádějí minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 do volného daňového oběhu, kdy jsou tyto
minerální oleje předmětem zdanění. Ustanovení § 44 a § 46 následně identifikují plátce a
konkrétní okamžiky vzniku povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň.
K bodu 62

(§ 49 odst. 6)

Jedná se o zpřesnění textu navazující na současnou praxi, kdy jsou pohonné hmoty
spotřebované v rámci např. seřizovacích letů osvobozeny od spotřební daně.
K bodu 63

(§ 50 odst. 2 věta poslední)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v ustanovení § 53. Dochází
tedy k nahrazení odkazu na ustanovení § 53 odst. 4 a odst. 5 písm. a), která obsahově
přejímají právní úpravu obsaženou ve stávajícím § 53 odst. 8 a 9.
K bodu 64

(§ 50 odst. 4)

První změna je legislativně technického charakteru a souvisí se zrušením odstavce 7 v § 41 a
jeho přesunutím do § 26 odst. 7 zákonem č. 407/2012 Sb. V případě druhé změny se jedná o
upřesnění příslušnosti správce daně. U dopravy minerálních olejů osvobozených od spotřební
daně může být jejich doprava zahájena tehdy, když správce daně místně příslušný podle místa
zahájení dopravy nemá proti zahájení dopravy námitek.
K bodu 65

(§ 50 odst. 7 věta první)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
V rámci nové koncepce povolovacích řízení je stávající „zvláštní povolení na přijímání a
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užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“, a to z důvodu významového zpřesnění
názvu povolení. Zároveň dochází k vypuštění odkazu na § 13, neboť již ze samotného textu
právní normy je zřejmé, ke kterému povolení se norma vztahuje.
K bodu 66

(§ 51 odst. 2)

Jedná se o legislativně technickou změnu související s vložením nové části druhé (obecná
ustanovení o povolovacím řízení).
K bodu 67 (§ 52 odst. 4)
Při dopravě minerálních olejů osvobozených od daně je stanovena povinnost na dokladech
uvádět informaci, že tyto minerální oleje byly obarveny a označkovány, resp. označkovány,
pokud se na ně podle zákona tato povinnost vztahuje.
K bodu 68

(§ 52a)

V souvislosti s přijetím nové koncepce povolovacích řízení dochází ke změně dosavadního
textu ustanovení § 53, jenž se dle navrhované právní úpravy rozděluje do ustanovení § 52a a
53. Jedná se však pouze o jiné legislativní uchopení stávající právní úpravy, aniž by došlo
k jejímu významovému posunu.
K bodu 69

(§ 53)

V souvislosti s přijetím nové koncepce povolovacích řízení dochází ke změně dosavadního
textu ustanovení § 53, jenž se dle navrhované právní úpravy rozděluje do ustanovení § 52a a
53. Jedná se však pouze o jiné legislativní uchopení stávající právní úpravy, aniž by došlo
k jejímu významovému posunu.
K bodu 70

(§ 53a)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v ustanovení § 53. Dochází
tedy pouze k nahrazení odkazu na ustanovení § 53 odst. 1 až 4, která obsahově přejímají
právní úpravu obsaženou ve stávajícím § 53 odst. 4 až 8, a dále k nahrazení odkazu na
ustanovení § 53 odst. 1, které obsahově přejímá právní úpravu obsaženou ve stávajícím
ustanovení § 53 odst. 4.
K bodu 71

(§ 55 odst. 2 věta první)

Jedná se o legislativně technickou změnu související s vložením nové části druhé (obecná
ustanovení o povolovacím řízení).
K bodu 72

(§ 55 odst. 2 věta druhá)

Jedná se o legislativně technickou změnu související s vložením nové části druhé (obecná
ustanovení o povolovacím řízení).
K bodu 73

(§ 56 odst. 1 a 3)

Jedná se o legislativně technickou změnu související s vložením nové části druhé (obecná
ustanovení o povolovacím řízení).
K bodu 74

(§ 58 odst. 1)

V souvislosti s významným potenciálem daňových úniků správce daně navrhnul, aby byly
revidovány nebo zrušeny stávající stropy zajištění daně, pokud je toto zajištění poskytováno
provozovateli daňových skladů složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní
účet zřízený správcem daně. Vzhledem k povaze trhu a po posouzení možnosti zneužití
k daňovým únikům je tento požadavek v případě minerálních olejů vysoce žádoucí. Stávající
strop je při zvolení formy poskytnutí zajištění složením nebo převodem finančních prostředků
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Tento limit byl do zákona implementován na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu, a
to přes negativní stanovisko Ministerstva financí. Výrobní, resp. distribuční daňové sklady
totiž běžně pracují s mnohem vyššími objemy minerálních olejů (zejména pohonných hmot),
než pokrývá tato dnes stanovená maximální výše poskytnutého zajištění daně. Nová
maximální výše zajištění daně poskytnutého složením nebo převodem finančních prostředků
na depozitní účet zřízený správcem daně je navržena na úrovni 1,5 mld. Kč jako kompromis
mezi stávající nedostatečnou maximální výší a úplným zrušením tohoto stropu. Subjekty,
které dlouhodobě vykazují finanční stabilitu, plní řádně a včas své platební povinnosti, jsou
plně schopny dostát svým peněžním dluhům a aktivně spolupracují se správcem daně, mohou
v současné době žádat o snížení zajištění resp. upuštění od zajištění daně (tato možnost je již
v současném ustanovení § 21 odst. 12 zákona). V praxi se to týká subjektů, které strop
nevyužívají. Tato možnost zůstává v zákonu i nadále a tak pokud bude správcem daně
případné žádosti vyhověno, může být požadovaná výše zajištění daně snížena i pod 1,5 mld.
Kč, případně může být od zajištění daně upuštěno.
K bodu 75

(§ 58 odst. 1)

Na základě vnějšího připomínkového řízení bylo se souhlasem správce daně rozhodnuto, že
finanční strop upravený v tomto ustanovení se bude týkat také zajištění daně poskytnutého
formou finanční záruky. V případě finanční záruky musí záruku přijmout, respektive schválit
správce daně, stejně jako je tomu v § 21 odst. 1 písm. b).
K bodu 76

(§ 58 odst. 7)

U zkapalněných ropných plynů je pro daňové sklady z důvodu omezení daňových úniků
v souladu s dnes platným zněním § 58 odst. 3 a § 60 odst. 13 (zajištění doprav v režimu
podmíněného osvobození od daně a ve volném daňovém oběhu) použita při výpočtu zajištění
daně nejvyšší sazba spotřební daně. Obdobná úprava je navrhována i u oprávněných příjemců
pro opakované přijímání minerálních olejů, resp. zkapalněných ropných plynů uvedených v §
45 odst. 1 písm. e) až g).
K bodu 77

(§ 59 odst. 8 úvodní část ustanovení)

Jedná se o změnu navrženou podle požadavku správce daně. Explicitně je dáno, že podmínky,
které jsou stanoveny v odstavci 8, musí nově splňovat také výrobní daňové sklady (§ 19 odst.
2 písm. a)). Podle sdělení správce daně byly tyto podmínky již za současného stavu
vyžadovány podle § 20 zákona.
K bodu 78

(§ 60 odst. 1 a 2)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
Nedochází tedy k věcné změně, nýbrž pouze ke zpřesnění formulace názvu příslušného
povolení. Zároveň se vypouští odkaz na § 60a, neboť již ze samotného textu právní normy je
zřejmé, ke kterému povolení se norma vztahuje.
K bodu 79

(§ 60 odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
Nedochází tedy k věcné změně, nýbrž pouze ke zpřesnění formulace názvu příslušného
povolení. Zároveň se vypouští odkaz na § 60a, neboť již ze samotného textu právní normy je
zřejmé, ke kterému povolení se norma vztahuje.
K bodu 80

(§ 60a)

Obecně dochází změnou v pojetí povolovacích řízení k opuštění koncepce dočasnosti
povolení (dnes např. § 13, 60a). Vzhledem k tomu, že podmínky pro vydání povolení se
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případech reagovat na nastalou situaci změnou povolení a například novým nastavením
podmínek, není zapotřebí omezovat povolení dobou, na kterou se vydává.
K odstavci 1
Odstavec 1 stanovuje titul, na základě kterého lze nakupovat zákonem uvedené zkapalněné
ropné plyny. Nutno zdůraznit, že držitel povolení je oprávněn vykonávat činnost umožněnou
povolením až nabytím právní moci, tedy okamžikem, kdy se povolení stává nezměnitelným a
závazným. V souladu s § 103 odst. 1 daňového řádu se jedná o okamžik, kdy je rozhodnutí
účinné a nelze se proti němu odvolat.
K odstavci 2
Odstavec 2 stanovuje, že držitel povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených
do volného daňového oběhu je oprávněn nakupovat tyto vybrané výrobky pouze od
dodavatele, který je v takovém povolení uveden
K odstavci 3
Odstavec 3 navazuje na obecnou úpravu změny povolení uvedenou v ustanovení § 11.
Stanovuje se okamžik, kterým lze zákonem uvedené zkapalněné ropné plyny nakupovat na
základě nového povolení, kterým se nahradilo dosavadní povolení. Za tuto časovou mez
zákon označuje okamžik, kdy je nové povolení účinné, resp. okamžik jeho oznámení držiteli
povolení (srov. § 101 odst. 5 ve spojení s odstavcem 6 daňového řádu). Toto opatření má mít
za následek zachování kontinuity výkonu činnosti v případě nutnosti nahradit stávající
povolení novým.
K bodu 81

(§ 60b až 60d)

K § 60b (podmínky pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů
uvedených do volného daňového oběhu osobám nakupujícím nebo získávajícím
zkapalněné ropné plyny pro vlastní spotřebu)
Stanovují se podmínky pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů
uvedených do volného daňového oběhu, a to pouze speciálně ve vztahu k právnickým nebo
fyzickým osobám, které nakupují nebo získávají zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst.
1 písm. f) nebo g) pro vlastní spotřebu se spotřebou přesahující 10 tun za jeden kalendářní rok
(osoby uvedené v § 60 odst. 2). Tyto osoby tedy musí pro vydání předmětného povolení
splňovat pouze podmínku bezdlužnosti a skutečnost, že nejsou v likvidaci nebo úpadku.
V případě ostatních osob je nutno splnit všechny podmínky pro vydání povolení, jež jsou
obsahem obecného ustanovení § 43c.
K § 60c (povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného
daňového oběhu)
K odstavci 1
V případě, že navrhovatel hodlá nakupovat zkapalněné ropné plyny uvedené do volného
daňového oběhu od více dodavatelů, právní úprava takovou možnost připouští. Návrh
obsahující seznam dodavatelů bude de iure posuzován jako x samostatných návrhů - podání
(dle počtu dodavatelů). Správce daně rozhodne o každém jednotlivém dodavateli zvlášť. Dle
zásady hospodárnosti (srov. § 7 odst. 2 daňového řádu) všechna tato řízení spojí a formálně
vydá jedno rozhodnutí s více výroky. Analogický postup je zvolen např. u povolení
k provozování daňového skladu (srov. § 19c odst. 2).
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Odstavec 2 stanovuje povinnost správci daně zaslat stejnopis předmětného povolení i
dodavateli, který byl v návrhu na vydání povolení uveden a ke kterému bylo toto povolení
vydáno. Obě strany, držitel povolení i samotný dodavatel, tedy disponují předmětným
povolením. Tato speciální úprava vychází z dosavadní právní úpravy.
K § 60d (zrušení povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného
daňového oběhu z moci úřední)
K odstavci 1
Odstavec 1 obsahuje právní úpravu zrušení povolení z moci úřední, která doplňuje obecnou
úpravu uvedenou v ustanovení § 43m. Správce daně zruší povolení k nákupu zkapalněných
ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu z moci úřední rovněž na základě dvou
dalších titulů, které obsahuje již dosavadní právní úprava zákona o spotřebních daních. Právní
úprava pak jako důvod pro zrušení povolení stanovuje dle písmene a) opakované porušení
povinnosti stanovené v § 60 odst. 3 až 9 a 11 zákona o spotřebních daních a dále dle písmene
b) nevykonávání činnosti, jež je předmětem příslušného povolení. Pro trvání povolení je tedy
nezbytná aktivita ze strany držitele povolení, a pokud tak po dobu 12 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců držitel neuskuteční nákup zákonem stanovených zkapalněných ropných
plynů, je taková nečinnost titulem pro zrušení povolení.
K odstavci 2
Odstavec 2 stanovuje „blokaci“ pro podání nového návrhu na vydání povolení k nákupu
zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu. Právní úprava vychází
v tomto ohledu z dosavadní právní úpravy. V takovém případě je zmíněná osoba oprávněna
podat návrh na vydání nového povolení nejdříve po uplynutí 2 let od zrušení povolení.
K bodu 82

(§ 61 a 62)

Ke zrušení těchto ustanovení dochází z důvodu změny koncepce povolovacích řízení. Seznam
náležitostí návrhu na vydání povolení nebude součástí textu zákona o spotřebních daních.
K bodu 83

(§ 68 písm. d))

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
K nahrazení pojmu povolení za pojem oprávnění provozovat živnost bylo přistoupeno
z důvodu možné záměny povolení, jež je předmětem nové koncepce povolovacích řízení, a
povolení, jež významově odpovídá oprávnění provozovat živnost dle živnostenského zákona a
s koncepcí povolovacích řízení nesouvisí.
K bodu 84

(§ 72 odst. 4)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
V rámci nové koncepce povolovacích řízení je stávající „zvláštní povolení na přijímání a
užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“ označováno jako „povolení k přijímání a
užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“, a to z důvodu významového zpřesnění
názvu povolení. Zároveň dochází k vypuštění odkazu na § 13, neboť již ze samotného textu
právní normy je zřejmé, ke kterému povolení se norma vztahuje.
K bodu 85

(§ 73)

V souvislosti s přijetím nové koncepce povolovacích řízení dochází ke změně dosavadního
textu ustanovení § 73. Z důvodu upuštění od koncepce dočasnosti povolení dochází
k vypuštění stávajícího odstavce 1. V případě změny dalších odstavců se jedná pouze o jiné
legislativní uchopení stávající právní úpravy, aniž by došlo k jejímu významovému posunu.
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(§ 78 odst. 8)

Úprava tohoto ustanovení řeší případy, kdy celní orgány nedisponují dostatečnou skladovací
kapacitou pro líh, který byl zajištěn správcem daně nebo orgánem Finanční správy České
republiky nebo u kterého bylo rozhodnuto o jeho propadnutí nebo zabrání. V navrhované
úpravě je také uvedeno, že k možnosti skladovat předmětný líh může dojít pouze za
předpokladu výslovného souhlasu provozovatele daňového skladu, a nikoliv z moci úřední. Je
poté na provozovateli daňového skladu, aby si ve smlouvě dojednal veškeré podmínky
týkající se uskladnění lihu a jeho zabezpečení proti neoprávněnému nakládání nebo případné
ztrátě. Pokud líh umístí do daňového skladu orgán Finanční správy České republiky,
informuje o této skutečnosti správce daně místně příslušného daňovému skladu.
Vzhledem k vlastnostem lihu, líh zajištěný správcem daně nebo orgánem Finanční správy
České republiky nebo u kterého bylo rozhodnuto o jeho propadnutí nebo zabrání, musí být v
daňovém skladu odděleně skladován a také tak evidován.
K bodu 87

(§ 79 odst. 1 úvodní část ustanovení)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
V rámci nové koncepce povolovacích řízení je stávající „zvláštní povolení na přijímání a
užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“ označováno jako „povolení k přijímání a
užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“, a to z důvodu významového zpřesnění
názvu povolení. Zároveň dochází k vypuštění odkazu na § 13, neboť již ze samotného textu
právní normy je zřejmé, ke kterému povolení se norma vztahuje.
K bodu 88

(§ 79 odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
V rámci nové koncepce povolovacích řízení je stávající „zvláštní povolení na přijímání a
užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“ označováno jako „povolení k přijímání a
užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“, a to z důvodu významového zpřesnění
názvu povolení. Zároveň dochází k vypuštění odkazu na § 13, neboť již ze samotného textu
právní normy je zřejmé, ke kterému povolení se norma vztahuje.
K bodu 89

(§ 86 odst. 4)

Úprava umožní správci daně v odůvodněných případech osvobodit od spotřební daně pivo,
které se stalo nevhodným pro lidskou spotřebu, buď přímo v rámci daňového skladu (není
zahrnuto do výrobních ztrát), nebo takové, které se vrátilo do daňového skladu v rámci
reklamace za podmínek stanovených zákonem. Může se například jednat o pivo, které svými
vlastnostmi nesplňuje podmínky pro uvedení na trh z hlediska ostatních právních předpisů.
Takové pivo bude zničeno za přítomnosti úřední osoby správce daně, aniž by vznikla
povinnost daň přiznat a zaplatit.
K bodu 90

(nadpis § 87)

Ke změně nadpisu dochází z důvodu změny koncepce povolovacích řízení a dodržení
jednotné formy souvisejících ustanovení.
K bodu 91

(§ 87)

Úprava je legislativně-technického charakteru a je promítnutím úpravy provedené v § 86.
V souvislosti s přijetím nové koncepce povolovacích řízení dochází ke změně dosavadního
textu ustanovení. Jedná se však pouze o jiné legislativní uchopení stávající právní úpravy,
aniž by došlo k jejímu významovému posunu.

- 187 K bodu 92

(nadpis § 98)

Ke změně nadpisu dochází z důvodu změny koncepce povolovacích řízení a dodržení
jednotné formy souvisejících ustanovení.
K bodu 93

(§ 98 odst. 1)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
Nedochází tedy k věcné změně, nýbrž pouze ke sjednocení formulace s novým zněním § 13.
Zároveň dochází k vypuštění odkazu na § 93 odst. 3, neboť na tomto místě neplní žádnou
funkci.
K bodu 94

(§ 98 odst. 2)

V souvislosti s přijetím nové koncepce povolovacích řízení dochází ke změně dosavadního
textu ustanovení. Jedná se však pouze o jiné legislativní uchopení stávající právní úpravy, a to
z důvodu sjednocení formulace s novým zněním § 13, aniž by však došlo k jejímu
významovému posunu.
K bodu 95

(§ 99 odst. 4)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
Dochází k vypuštění odkazu na § 20, neboť již ze samotného textu právní normy je zřejmé, ke
kterému povolení se norma vztahuje.
K bodu 96

(nadpis § 105a)

Ke změně nadpisu dochází z důvodu změny koncepce povolovacích řízení a dodržení
jednotné formy souvisejících ustanovení.
K bodu 97

(§ 105a)

V souvislosti s přijetím nové koncepce povolovacích řízení dochází ke změně dosavadního
textu ustanovení. Jedná se však pouze o jiné legislativní uchopení stávající právní úpravy, a to
z důvodu sjednocení formulace s novým zněním § 13, aniž by však došlo k jejímu
významovému posunu.
K bodu 98

(§ 109 odst. 1)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
Dochází k vypuštění odkazů na ustanovení § 22 a 23, neboť již ze samotného textu právní
normy je zřejmé, ke kterým subjektům se norma vztahuje.
K bodu 99

(§ 109 odst. 2)

Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
Dochází k vypuštění odkazu na § 22, neboť již ze samotného textu právní normy je zřejmé, ke
kterému subjektu se norma vztahuje.
K bodu 100 (§ 109 odst. 3)
Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
Dochází k vypuštění odkazu na § 23, neboť již ze samotného textu právní normy je zřejmé, ke
kterému subjektu se norma vztahuje.
K bodu 101 (§ 109 odst. 4 až 6)
K odstavci 4 a 5
Ke zrušení odstavců 4 a 5 dochází z důvodu duplicity se stávajícími ustanoveními zákona o
spotřebních daních. Nedochází tedy k věcné změně, nýbrž pouze k odstranění nadbytečných
ustanovení. I nadále platí, že oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků
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jednorázové přijetí vybraných výrobků, který není odběratelem tabákových nálepek, bude
poskytovat zajištění daně v souladu s ustanovením § 23a.
K odstavci 6
Ke zrušení odstavce 6 dochází v souvislosti se změnou koncepce povolovacích řízení. Nová
legislativní úprava v § 43b stanovuje, že se návrh na vydání povolení podává jen na tiskopise
vydaném Ministerstvem financí. Tedy pokud bude obsah ustanovení § 109 odst. 6 předmětem
tiskopisu, není třeba jej duplicitně upravovat i na tomto místě.
K bodu 102 (§ 110 odst. 1 věta druhá)
Cílem tohoto novelizačního bodu je úprava znění zákona o spotřebních daních tak, aby bylo
v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, a zákonem č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jejichž cílem je mimo jiné regulovat dostupnost
tabákových výrobků, přispívat ke snížení nabídky těchto výrobků zejména dětem a
mladistvým apod.
Není žádoucí, aby zákon o spotřebních daních umožňoval bezplatné poskytnutí cigaret
konečnému spotřebiteli, byť pouze ve specifických situacích. Úprava nemá dopad na inkaso
spotřební daně.
K bodu 103 (§ 117)
Ke zrušení těchto ustanovení dochází z důvodu změny koncepce povolovacích řízení. Seznam
náležitostí návrhu na vydání povolení nebude součástí textu zákona o spotřebních daních.
K bodu 104 (§ 122 odst. 7)
Kromě gramatické korekce navržené znění upravuje „příliš striktní“ vymezení zavedené
povinnosti správce daně. Stávající znění vedlo v praxi k výkladu, že správce daně je povinen
vyhovět v termínu, který žádá odběratel, a to bez ohledu, zda je tento termín pro správce daně
akceptovatelný. Ustanovení nově dává potřebný prostor pro to, aby byla možnost rozhodnout
o způsobu likvidace s ohledem na zásady hospodárnosti a součinnosti při správě daní.
K bodu 105 (§ 124 písm. b))
Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
K nahrazení pojmu povolení za pojem rozhodnutí bylo přistoupeno, aby nedocházelo k
záměně povolení, jež je předmětem nové koncepce povolovacích řízení, a povolení o snížení
zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně, které s novou koncepcí povolovacích řízení
nesouvisí.
K bodu 106

(§ 134b odst. 2 písm. d))

Jedná se pouze o technickou úpravu, neboť zákaz značkování a barvení petroleje uvedeného
pod kódem nomenklatury 2710 19 21 je již obsažen v § 134b odst. 2 písm. a). Z tohoto
důvodu je navrženo odstranit nadbytečný odkaz.
K bodu 107 (§ 134b odst. 2 písm. d))
Jedná se pouze o technickou úpravu související s odstraněním nadbytečného odkazu v § 134b
odst. 2.
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Jedná se pouze o technickou úpravu související s odstraněním nadbytečného odkazu v § 134b
odst. 2.
K bodu 109 (§ 134e odst. 10 písm. a))
Některé minerální oleje jsou předmětem značkování a barvení, tedy současně se značkují a
barví, a nikoliv, jak je uvedeno v současném platném znění zákona v souvislosti s vybavením
prokazatelnou technologií „… pro kterou je značkování nebo barvení minerálních olejů na
závadu použití“. V uvedeném případě spojka „nebo“ významově stanoví, že se minerální
oleje mohou pouze jen barvit nebo pouze jen značkovat, což neodpovídá celému kontextu §
134e, kde se správně uvádí „značkování a barvení“. Je proto zapotřebí dosavadní znění textu
daného ustanovení upravit tak, aby stanovoval, že se jedná o technologii, pro kterou je na
závadu použití minerálních olejů značkování a barvení současně.
K bodu 110 (§ 134f písm. a))
Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních, kdy
dochází ke zpřesnění formulace a konkrétnímu vymezení povolení. Zároveň dochází k
vypuštění odkazu na § 134g, neboť již ze samotného textu právní normy je zřejmé, ke
kterému příslušnému povolení se norma vztahuje.
K bodu 111 (§ 134f písm. e))
Jedná se pouze o technickou úpravu související s odstraněním nadbytečného odkazu v § 134b
odst. 2.
K bodu 112 (§ 134g a 134h)
K § 134g (základní ustanovení o povolení ke značkování a barvení vybraných
minerálních olejů)
Obecně dochází změnou v pojetí povolovacích řízení k opuštění koncepce dočasnosti
povolení (dnes např. § 13, 60a). Vzhledem k tomu, že podmínky pro vydání povolení se
budou sledovat po celou dobu trvání povolení a bude správci daně umožněno v odůvodněných
případech reagovat na nastalou situaci změnou povolení a například novým nastavením
podmínek, není zapotřebí omezovat povolení dobou, na kterou se vydává.
K odstavci 1
Odstavec 1 stanovuje titul, na základě kterého lze zákonem vymezené minerální oleje
značkovat a barvit. Nutno zdůraznit, že držitel povolení je oprávněn vykonávat činnost
umožněnou povolením až nabytím právní moci, tedy okamžikem, kdy se povolení stává
nezměnitelným a závazným. V souladu s § 103 odst. 1 daňového řádu se jedná o okamžik,
kdy je rozhodnutí účinné a nelze se proti němu odvolat.
K odstavci 2
Odstavec 2 navazuje na obecnou úpravu změny povolení uvedenou v ustanovení § 43k.
Stanovuje se okamžik, od kterého lze zákonem vymezené minerální oleje značkovat a barvit
na základě nového povolení, kterým se nahradilo dosavadní povolení. Za tuto časovou mez
zákon označuje okamžik, kdy je nové povolení účinné, resp. okamžik jeho oznámení držiteli
povolení (srov. § 101 odst. 5 ve spojení s odstavcem 6 daňového řádu). Toto opatření má mít
za následek zachování kontinuity výkonu činnosti v případě nutnosti nahradit stávající
povolení novým.
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Odstavec 3 v souladu s dosavadní právní úpravou vymezuje, co se v rámci právní úpravy
povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů považuje za závažné porušení
zákona o spotřebních daních. V této souvislosti je třeba zmínit právní úpravu ustanovení § 58
odst. 2 živnostenského zákona, které umožňuje živnostenskému úřadu zrušit živnostenské
oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti v důsledku závažného porušení zvláštního
právního předpisu, tedy i zákona o spotřebních daních.
§ 134h (zrušení a zánik povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů)
K odstavci 1
Odstavec 1 obsahuje speciální právní úpravu zrušení povolení z moci úřední, jež je uvedena
v ustanovení § 43m. Doplňuje se další důvod pro zrušení povolení ke značkování a barvení
vybraných minerálních olejů, a to pokud dojde k porušení zákonem explicitně stanovených
povinností nebo zákazů.
K odstavci 2
Odstavec 2 doplňuje další důvod pro zánik povolení ke značkování a barvení vybraných
minerálních olejů. Vzhledem ke skutečnosti, že držitelem tohoto povolení může být pouze
provozovatel daňového skladu, je zrušení nebo zánik povolení k provozování daňového
skladu důvodem k zániku povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů.
K bodu 113 (§ 134i a 134j)
Ke zrušení těchto ustanovení dochází z důvodu změny koncepce povolovacích řízení. Jejich
úprava je buď obsažena ve společných ustanoveních týkajících se povolovacích řízení nebo
v ustanoveních § 134g či 134h.
K bodu 114

(§ 134l odst. 2)

Jedná se o legislativně technickou změnu související s vložením nové části druhé (obecná
ustanovení o povolovacím řízení).
K bodu 115 (§ 134m odst. 2 písm. b))
Jedná se pouze o technickou úpravu. Vzhledem k tomu, že minerální oleje uvedené v § 134m
odst. 1 písm. b) a c) nesmí být značkovány, nemusí být uvedeny ani v předmětu značkování
podle části šesté.
K bodu 116 (§ 134m odst. 2 písm. d) a e))
Jedná se pouze o technickou úpravu. Vzhledem k tomu, že minerální oleje uvedené v § 134m
odst. 1 písm. b) a c) nesmí být značkovány, nemusí být uvedeny ani v předmětu značkování
podle části šesté.
K bodu 117 (§ 134m odst. 3)
Jedná se pouze o technickou úpravu související se zrušením některých písmen v § 134m odst.
1 a 2.
K bodu 118 (§ 134p odst. 8 úvodní část ustanovení)
Jedná se pouze o technickou úpravu související se zrušením některých písmen v § 134m odst.
1 a 2.
K bodu 119 (§ 134p odst. 8 písm. c))
Jedná se pouze o technickou úpravu související se zrušením některých písmen v § 134m odst.
1 a 2.
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Jedná se pouze o technickou úpravu související se zrušením některých písmen v § 134m odst.
1 a 2.
K bodu 121 (§ 134p odst. 10 úvodní část ustanovení a § 134p odst. 12 úvodní část
ustanovení)
Jedná se pouze o technickou úpravu související se zrušením některých písmen v § 134m odst.
1 a 2.
K bodu 122 (§ 134p odst. 12)
Jedná se o nápravu technické nepřesnosti, ke které došlo v rámci zákona č. 407/2012 Sb.
K bodu 123 (§ 134q písm. e))
Jedná se pouze o technickou úpravu související se zrušením některých písmen v § 134m odst.
1 a 2.
K bodu 124 (§ 134q písm. f))
Jedná se pouze o technickou úpravu související se zrušením některých písmen v § 134m odst.
1 a 2.
K bodu 125 (§ 134r až 134t)
K § 134r (základní ustanovení o povolení ke značkování některých dalších minerálních
olejů)
Obecně dochází změnou v pojetí povolovacích řízení k opuštění koncepce dočasnosti
povolení (dnes např. § 13, 60a). Vzhledem k tomu, že podmínky pro vydání povolení se
budou sledovat po celou dobu trvání povolení a bude správci daně umožněno v odůvodněných
případech reagovat na nastalou situaci změnou povolení a například novým nastavením
podmínek, není zapotřebí omezovat povolení dobou, na kterou se vydává.
K odstavci 1
Odstavec 1 stanovuje titul, na základě kterého lze zákonem vymezené minerální oleje
značkovat. Nutno zdůraznit, že držitel povolení je oprávněn vykonávat činnost umožněnou
povolením až nabytím právní moci, tedy okamžikem, kde se povolení stává nezměnitelným a
závazným. V souladu s § 103 odst. 1 daňového řádu se jedná o okamžik, kdy je rozhodnutí
účinné a nelze se proti němu odvolat.
K odstavci 2
Odstavec 2 navazuje na obecnou úpravu změny povolení uvedenou v ustanovení § 43k.
Stanovuje se okamžik, kterým lze zákonem vymezené minerální oleje značkovat na základě
nového povolení, kterým se nahradilo dosavadní povolení. Za tuto časovou mez zákon
označuje okamžik, kdy je nové povolení účinné, resp. okamžik jeho oznámení držiteli
povolení (srov. § 101 odst. 5 ve spojení s odstavcem 6 daňového řádu). Toto opatření má mít
za následek zachování kontinuity výkonu činnosti v případě nutnosti nahradit stávající
povolení novým.
K odstavci 3
Odstavec 3 v souladu se stávající právní úpravou vymezuje, co se v rámci právní úpravy
povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů považuje za závažné porušení
zákona o spotřebních daních. V této souvislosti je třeba zmínit právní úpravu ustanovení § 58
odst. 2 živnostenského zákona, které umožňuje živnostenskému úřadu zrušit živnostenské
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právního předpisu, tedy i zákona o spotřebních daních.
K § 134s (podmínka pro vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních
olejů)
Ustanovení § 134s obsahuje speciální právní úpravu, jež nahrazuje obecné ustanovení v části
vymezení podmínek pro vydání povolení dle § 43c. Dle navrhované právní úpravy je tedy
jedinou podmínkou pro vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů,
kterou musí navrhovatel splnit, pouze bezdlužnost.
K § 134t (zrušení a zánik povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů)
K odstavci 1
Ustanovení obsahuje právní úpravu zrušení povolení z moci úřední, která doplňuje obecnou
úpravu uvedenou v ustanovení § 43m. Správce daně zruší povolení ke značkování některých
dalších minerálních olejů z moci úřední rovněž na základě porušení zákonem explicitně
stanovených povinností nebo zákazů.
K odstavci 2
Odstavec 2 doplňuje další důvod pro zánik povolení ke značkování některých dalších
minerálních olejů. Pokud bude držitelem tohoto povolení provozovatel daňového skladu a
jeho povolení k provozování daňového skladu zanikne nebo bude zrušeno, dojde k zániku i
tohoto povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů.
K bodu 126 (§ 134u)
Ke zrušení tohoto ustanovení dochází z důvodu změny koncepce povolovacích řízení. Jeho
úprava je buď obsažena ve společných ustanoveních týkajících se povolovacích řízení nebo
v ustanoveních § 134r až 134t.
K bodu 127 (část sedmá § 134w až 134zg)
Navrhovaný novelizační bod souvisí se sledováním nakládání se zvláštními minerálními oleji
a zavedením nového registru osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji.
K § 134w (vymezení základních pojmů):
Ustanovení § 134w vymezuje základní pojmy. Z definice pojmu „zvláštní minerální olej“,
která je obsažena v odstavci 1, má být zřejmé, že zvláštním minerálním olejem je pouze ten
minerální olej spadající pod kód nomenklatury 2710 19 71 až 2710 19 99, jehož kinematická
viskozita při 40 °C je nižší než 12 mm2.s-1 včetně a který splní alespoň 1 z uvedených
vlastností.
Odstavec 2 vymezuje osobu nakládající se zvláštním minerálním olejem, které se nově
stanovuje v § 134x povinnost registrovat se, a to před zahájením své činnosti, pro účely
sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji. Osobou nakládající se zvláštním
minerálním olejem je osoba, která daný zvláštní minerální olej vyrábí, či jej nabývá za účelem
prodeje nebo jiného převodu, či za účelem spotřeby. Jedná se tedy de facto o tři typy osob, a
to:
 výrobce zvláštního minerálního oleje,
 distributora zvláštního minerálního oleje, a
 konečného spotřebitele tohoto oleje.
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členském státě nebo třetí zemi a prodají je nebo jinak převedou na daňové území České
republiky (tj. např. dovozci).
Úmyslem navrhované úpravy není ukládat nové povinnosti všem osobám, které nakládají se
zvláštními minerálními oleji, ale pouze těm, které nabývají tyto oleje volně ložené nebo
umístěné v baleních přesahujících 220 litrů. Navrhovaná úprava by tak měla co nejméně
dopadnout na malé distributory a spotřebitele zvláštních minerálních olejů.
K § 134x (registrační řízení):
V § 134x je upravena povinnost osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem se
registrovat. Tato osoba je povinna se registrovat ještě před zahájením své činnosti. Daná
ustanovení o registraci osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem tvoří specifickou
právní úpravu vůči obecným pravidlům, která jsou obsažena v daňovém řádu (srov. část třetí
daňového řádu). Úprava registračního řízení v daňovém řádu stanoví pouze obecný procesní
postup registračního řízení. Konkrétní podmínky registrace a další její aspekty jsou upraveny
v nové části sedmé zákona o spotřebních daních (např. § 134y).
K § 134y (podmínky registrace):
Ustanovení § 134y upravuje podmínky registrace, které musí být splněny současně (jedná se o
kumulativní vztah) a zároveň musejí být osobou nakládající se zvláštním minerálním olejem
splňovány po celou dobu registrace. Těmito podmínkami jsou:
 živnostenské oprávnění pro výkon činnosti osoby nakládající se zvláštním minerálním
olejem,
 spolehlivost,
 bezdlužnost (srov. § 43f),
 neuložení zákazu činnosti znemožňující výkon činnosti osoby nakládající se zvláštním
minerálním olejem a
 skutečnost, že osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem není v likvidaci nebo
úpadku.
První podmínkou uvedenou v odstavci 1 písm. a) stanovenou pro výkon činnosti osoby
nakládající se zvláštním minerálním olejem je existence živnostenského oprávnění, které ji
opravňuje k výkonu této činnosti. U výrobců se jedná například o živnost s označením Výroba
a zpracování paliv a maziv, kterou lze nalézt v příloze k živnostenskému zákonu. U
konečných spotřebitelů se může jednat o poměrně velké množství živností, například živnost
s označením Provádění staveb, jejich změn a odstraňování nebo Opravy silničních vozidel.
Podmínky pro získání živnostenského oprávnění je nutné hledat v živnostenském zákoně
(např. § 25 živnostenského zákona).
Druhou podmínkou uvedenou v odstavci 1 písm. b) je spolehlivost, jejíž úprava je obsažena v
§ 43d a 43e.
Třetí podmínkou je bezdlužnost, jejíž úprava je obsažena v § 43f.
Další z podmínek, která je uvedena v odstavci 1 písm. d), je skutečnost, že osobě nakládající
se zvláštním minerálním olejem nebyl vysloven zákaz činnosti, který by měl za následek
znemožnění výkonu činnosti této osoby. Trest nebo sankci zákazu činnosti může uložit soud
(§ 52 odst. 1 písm. g) trestního zákoníku) nebo správní orgán (např. § 11 odst. 1 písm. c)
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že bude
vysloven zákaz činnosti týkající se provozování živnosti v oboru, do něhož patří činnost
osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem, nebo příbuzném oboru, jedná se o
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nemožnost provozování této živnosti po dobu trvání tohoto zákazu. Pro osobu nakládající se
zvláštním minerálním olejem, která podala přihlášku k registraci, to znamená, že nebude
zaregistrována, a pro již registrovanou osobu nakládající se zvláštním minerálním olejem to
znamená zrušení registrace podle § 134zb odst. 2 písm. b).
V odstavci 1 písmeni e) je uvedena registrační podmínka, že osoba nakládající se zvláštním
minerálním olejem není v likvidaci nebo v úpadku. Stejně jako všechny ostatní stanovené
podmínky, musí být i tato plněna po celou dobu registrace.
Ustanovení dále v odstavci 2 vymezuje okruh osob, které musí splňovat podmínku
spolehlivosti a bezdlužnosti. Vedle samotné osoby nakládající se zvláštním minerálním
olejem se jedná i o osoby, které mají zásadní vliv na její konání. Kromě osob, které jsou
statutárními orgány právnických osob nebo členy těchto statutárních orgánů, se jedná i o
odpovědného zástupce podle živnostenského zákona, je-li v konkrétním případě ustanoven.
Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem může jeho prostřednictvím provozovat
živnost. Odpovědný zástupce pak odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování
živnostenskoprávních předpisů a je k osobě nakládající se zvláštním minerálním olejem ve
smluvním vztahu.
Odstavec 3 upravuje povinnost splňovat podmínky registrace osobou nakládající se zvláštním
minerálním olejem po celou dobu registrace.
K § 134z (rozhodnutí o registraci):
Rozhodnutí o registraci se vydává postupem podle daňového řádu, tedy do 30 dnů ode dne
podání bezvadné přihlášky, nebo odstranění vad přihlášky (§ 129 daňového řádu), přičemž
správce daně buď osobu nakládající se zvláštním minerálním olejem rozhodnutím zaregistruje
(v takovém případě není třeba, aby správce daně své rozhodnutí odůvodnil), nebo
rozhodnutím přihlášku k registraci zamítne (a musí tedy takové rozhodnutí odůvodnit).
Správce daně osobu nakládající se zvláštním minerálním olejem zaregistruje, pokud shledá
splnění všech zákonných podmínek registrace; v takovém případě je na registraci právní
nárok (případné nejasnosti v přihlášce bude možné odstranit postupem podle § 128 daňového
řádu). V rozhodnutí o registraci, kterým je osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem
registrována, správce daně přidělí této osobě registrační číslo pro účely nakládání se zvláštním
minerálním olejem.
Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je registrována od pátého dne
následujícího po účinnosti rozhodnutí, kterým ji správce daně zaregistroval, až do účinnosti
rozhodnutí o zrušení registrace. Účinnosti nabývá rozhodnutí o registraci okamžikem
oznámení. Oznámením je nutno chápat doručení rozhodnutí nebo jiný zaprotokolovaný
způsob seznámení příjemce rozhodnutí s jeho obsahem (srov. § 101 odst. 6 daňového řádu).
Podle obecného ustanovení § 109 odst. 1 daňového řádu je proti rozhodnutí o registraci
přípustné odvolání, a to jak proti rozhodnutí, kterým správce daně přihlášku k registraci
zamítá, tak také proti rozhodnutí, kterým správce daně osobu nakládající se zvláštním
minerálním olejem registruje. Odvolání proti rozhodnutí o registraci však podle ustanovení §
109 odst. 5 daňového řádu nemá odkladný účinek.
K § 134za (zrušení registrace na návrh):
Ke zrušení registrace dochází ve specifických případech uvedených v tomto a následujícím
ustanovení (současně může dojít ke zrušení registrace z důvodů upravených obecnou úpravou
registrace v daňovém řádu).
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vlastní žádost. Bude-li chtít tato osoba znovu vykonávat svou činnost, může si kdykoli podat
znovu přihlášku k registraci. Návrh zákona jí v tomto případě nestanovuje žádnou lhůtu, po
kterou by musela vyčkat, než by mohla znovu podat přihlášku k registraci. Pokud by se však
chtěla znovu jako osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem zaregistrovat, musí splnit
všechny podmínky registrace stanovené v § 134y odst. 1.
K § 134zb (zrušení registrace z moci úřední):
Toto ustanovení upravuje zrušení registrace z moci úřední. Jedním z důvodů zrušení
registrace je, pokud správce daně zjistí, že nejsou splněny podmínky registrace. Správce daně
vyzve registrovanou osobu nakládající se zvláštním minerálním olejem, aby zajistila jejich
opětovné splnění, a k tomu jí poskytne přiměřenou lhůtu. Takto správce daně postupuje pouze
tehdy, pokud povaha podmínek toto opětovné splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení
(příkladem podmínky, která z povahy věci nemůže být na výzvu správce daně splněna, je
podmínka „daňové bezdlužnosti“ osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem). V
případě, že podmínky nejsou ve lhůtě splněny (srov. odst. 2 písm. a)) nebo se jedná o případ,
kdy institut výzvy není uplatňován (srov. odst. 2 písm. b)), správce daně registraci zruší. Mezi
další důvody iniciující zrušení registrace správcem daně patří skutečnost, že
 osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem neprovádí svou činnost po dobu 12
po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nebo
 osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem porušuje povinnosti vztahující se
k nakládání se zvláštními minerálními oleji a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě.
Na rozdíl od zrušení registrace na žádost osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem
podle § 134za, při zrušení registrace ex offo podle ustanovení § 134zb odst. 2 je v návrhu
stanovena lhůta, po kterou musí taková osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem
vyčkat, než si bude moci znovu podat přihlášku k registraci. Tato lhůta běží od nabytí právní
moci rozhodnutí o zrušení registrace a činí 2 roky. Výjimkou je zrušení registrace z moci
úřední z důvodu neprovádění činnosti po dobu 12 měsíců.
Podle obecného ustanovení § 109 odst. 1 daňového řádu je proti rozhodnutí o zrušení
registrace přípustné odvolání, které však podle § 109 odst. 5 daňového řádu nemá odkladný
účinek.
K § 134zc (registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji):
Ustanovení upravuje registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji, který vede
Generální ředitelství cel. Rozsah údajů, které bude tento registr obsahovat, není vymezen
konkrétním výčtem. Registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji bude
obsahovat takové údaje o registrovaných osobách, které potřebuje Celní správa České
republiky pro výkon své působnosti podle § 1 odst. 3 ve spojení s novou částí sedmou zákona
o spotřebních daních a souvisejících předpisů (viz § 11 odst. 2 daňového řádu).
Některé z těchto údajů budou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tyto údaje
jsou vypočteny v odstavci 2 návrhu a jedná se především o identifikační údaje a jejich změnu,
kterou je osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem povinna podle § 128 daňového
řádu ohlásit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, spolu s datem této změny.
Odstavec 3 upravuje povinnost Generálního ředitelství cel zveřejnit den registrace osoby
nakládající se zvláštním minerálním olejem nejpozději ke dni registrace.
Nově se zavádí povinnost uchovávat údaje o osobách nakládajících se zvláštními minerálními
oleji, kterým byla registrace zrušena, a zveřejňovat je po dobu 5 let ode dne zrušení jejich
registrace.
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Stanovuje se povinnost osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem nabýt, prodat nebo
jinak převést zvláštní minerální olej pouze na registrovanou osobu nakládající se zvláštním
minerálním olejem. Tato povinnost je klíčovým prvkem pro sledování nakládání se zvláštními
minerálními oleji.
K § 134ze (evidence zvláštních minerálních olejů):
Dle tohoto ustanovení je osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem povinna vést
evidenci zvláštních minerálních olejů. Tu je povinna uchovávat, společně s potřebnými
doklady, po dobu 10 let. Způsob vedení evidence stanoví správce daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
K § 134zf (oznamovací povinnost osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem):
Ustanovení § 134zf upravuje oznamovací povinnost osoby nakládající se zvláštním
minerálním olejem. Jsou zde tři okruhy údajů, které budou osoby nakládající se zvláštními
minerálními oleji správci daně oznamovat, které se liší tím, kdy je třeba tyto údaje oznámit.
Údaje uvedené v odstavci 1 (např. identifikaci osoby, od které je zvláštní minerální olej
nabýván nebo množství přijímaného zvláštního minerálního oleje) je povinnost oznámit
nejméně 24 hodin před přijetím minerálním olejů. V odstavci 4 písm. a) části věty za
středníkem je ze závažných provozních a technologických důvodů (pokud by nepřijetí
zvláštního minerálního oleje způsobilo tak závažné komplikace, které by ve svém důsledku
mohly vést k zastavení výroby nebo k velkým ekonomickým ztrátám) umožněno zkrátit
v případě nepředvídatelného přijetí zvláštního minerálního oleje podání oznámení podle
odstavce 1 na dobu kratší než 24 hodin před přijetím zvláštního minerálního oleje. Tento
postup lze chápat jako výjimečný. Údaj o předpokládaném ročním objemu nabytých,
prodaných nebo jinak převedených či spotřebovaných zvláštních minerálních olejů se
oznamuje společně s přihláškou k registraci a poté vždy do konce ledna kalendářního roku,
k němuž se tento údaj vztahuje. Údaje obsažené v odstavci 3 (např. účel použití či místo
skladování zvláštního minerálního oleje) je třeba oznámit společně s přihláškou k registraci
a poté vždy předtím, než dojde ke změně tohoto údaje (např. ke změně účelu použití nebo
místa skladování).
Oznámení podle odstavců 1 až 3 se podává elektronicky. Formát a strukturu oznámení
zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K § 134zg (zajištění zvláštního minerálního oleje nebo dopravního prostředku):
Stanovuje se, že správce daně je oprávněn zajistit zvláštní minerální oleje, popřípadě dopravní
prostředek, který je dopravuje, a to tehdy pokud a) zjistí nebo je podezření, že je s nimi
nakládáno v rozporu s ustanovením § 134zd, tj. jsou nabývány, prodávány nebo jinak
převáděny, aniž by osoba, která je nabývá, prodává nebo jinak převádí, byla řádně
registrována dle ustanovení § 134z; b) zjistí nebo existuje podezření, že s nimi nakládá osoba,
která v rozporu s ustanovením § 134zf nesplnila svou oznamovací povinnost, tj. neoznámila
správci daně zákonem požadované informace ve stanovené lhůtě, formátu a struktuře.
Cílem těchto ustanovení je postihnout i subjekty podnikající „nestandardním“ způsobem, tj.
subjekty registrované povětšinou v office housech, které na výzvy správce daně nereagují,
jsou nekontaktní, nemají účet v tuzemské bance a jednatelem je často osoba bez domova či
cizinec. Pokud by byla jedinou sankcí za nesplnění zákonných povinností pouze pokuta, lze
důvodně předpokládat, že by byly ke zneužívání zvláštních minerálních olejů užívány
nekontaktní osoby, jak se tomu ostatně děje v současné době, vůči nimž by tato sankce byla
zcela neúčinná.
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s nelegálním nakládáním se zvláštními minerálními oleji, které jsou často zneužívány pro
pohon motorů nebo nelegální výrobu PHM (mícháním s legálními zdaněnými PHM), a to tím,
že získá oprávnění bezodkladně zajistit zvláštní minerální oleje, s nimiž je nakládáno
v rozporu s § 134zd nebo § 134zf.
Navrhovaná úprava obsahuje možnost zajištění zvláštních minerálních olejů a dopravních
prostředků nejen v případech, kdy s nimi nakládá neregistrovaná osoba, nýbrž i v případech
porušení oznamovací povinnosti, která je prvním předpokladem pro fungování celého
systému. Současně neoznámení takové přepravy může být využito pro její zatajení a následné
zneužití takto přepravovaných zvláštních minerálních olejů.
Dále se stanovuje, že pro zajištění zvláštního minerálního oleje, popřípadě i dopravního
prostředku, pokud tento zvláštní minerální olej dopravuje, se obdobně použijí ustanovení § 42
a 42a. Ve věci zajištěného zvláštního minerálního oleje, popřípadě dopravního prostředku, se
stanovuje, že se obdobně použijí ustanovení upravující řízení o zajištěných vybraných
výrobcích nebo dopravním prostředku, jejich uvolnění, propadnutí nebo zabrání, a dále
ustanovení upravující náhradu nákladů, tedy ustanovení § 42b až 42e.
K bodu 128 (§ 135b)
S ohledem na nově navrženou pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uvedenou
v § 247a daňového řádu, kterou se bude sankcionovat také nesplnění oznamovací či evidenční
povinnosti, se vypouští ty správní delikty, jež se z hlediska výše pokuty mohou subsumovat
pod maximální výši pokuty, která je stanovena v obecné úpravě daňového řádu.
K bodu 129 (§ 135h odst. 1)
S ohledem na to, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 nesmějí být značkovány a
barveny, zakotvuje se přestupek pro případ, že by toto pravidlo bylo porušeno a dále by takto
značkované a barvené minerální oleje byly nabízeny k prodeji nebo použity pro pohon
motorů.
K bodu 130 (§ 135h odst. 2 písm. b))
Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
Jelikož bylo upuštěno od používání legislativní zkratky „povolení k barvení“ (stávající § 134g
odst. 1), dochází ke zpřesnění formulace a označení povolení ke značkování a barvení
vybraných minerálních olejů.
K bodu 131 (§ 135h odst. 3)
Jedná se pouze o technickou úpravu související s odstraněním nadbytečného odkazu v § 134b
odst. 2.
K bodu 132 (§ 135h odst. 4)
Tento novelizační bod zakotvuje, že pokuta za nově zavedené přestupky (viz nově vložený
odstavec 1) bude nejvýše 1 000 000 Kč.
K bodu 133 (§ 135i odst. 1)
S ohledem na to, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 nesmějí být značkovány,
zakotvuje se přestupek pro případ, že by toto pravidlo bylo porušeno a dále by takto
značkované minerální oleje byly nabízeny k prodeji nebo použity pro pohon motorů.
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Jedná se pouze o technickou úpravu související se zrušením některých písmen v § 134m odst.
1 a 2.
K bodu 135 (§ 135i odst. 4)
Jedná se pouze o technickou úpravu související se zrušením některých písmen v § 134m odst.
1 a 2.
K bodu 136 (§ 135i odst. 5)
Tento novelizační bod zakotvuje, že pokuta za nově zavedené přestupky (viz nově vložený
odstavec 1) bude nejvýše 1 000 000 Kč.
K bodu 137 (§ 135ia)
Tento novelizační bod stanoví přestupky a navazující pokuty v souvislosti s porušením nově
uložených povinností v nové části sedmé zákona o spotřebních daních, která upravuje
sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji. Vzhledem k tomu, že nepodnikající
fyzická osoba nemůže být vedena v registru osob nakládajících se zvláštními minerálními
oleji a zároveň tedy ani přijmout tyto oleje, stanoví se jí pokuta do výše 1 mil. Kč, pokud tak
učiní.
K bodu 138 (§ 135j odst. 1)
Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních,
neboť v rámci nové koncepce povolovacích řízení je stávající „zvláštní povolení na přijímání
a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“ označováno jako „povolení k přijímání
a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně“, a to z důvodu významového zpřesnění
názvu povolení.
K bodu 139 (§ 135k)
S ohledem na nově navrženou pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uvedenou
v § 247a daňového řádu, kterou se bude sankcionovat také nesplnění oznamovací či evidenční
povinnosti, se vypouští ty správní delikty, jež se z hlediska výše pokuty mohou subsumovat
pod maximální výši pokuty, která je stanovena v obecné úpravě daňového řádu.
K bodu 140 (§ 135m)
S ohledem na nově navrženou pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uvedenou
v § 247a daňového řádu, kterou se bude sankcionovat také nesplnění oznamovací či evidenční
povinnosti, se vypouští ty správní delikty, jež se z hlediska výše pokuty mohou subsumovat
pod maximální výši pokuty, která je stanovena v obecné úpravě daňového řádu.
K bodu 141 (§ 135p odst. 1)
S ohledem na nově navrženou pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uvedenou
v § 247a daňového řádu, kterou se bude sankcionovat také nesplnění oznamovací či evidenční
povinnosti, se vypouští ty správní delikty, jež se z hlediska výše pokuty mohou subsumovat
pod maximální výši pokuty, která je stanovena v obecné úpravě daňového řádu.
K bodu 142 (§ 135q)
S ohledem na nově navrženou pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uvedenou
v § 247a daňového řádu, kterou se bude sankcionovat také nesplnění oznamovací či evidenční
povinnosti, se vypouští ty správní delikty, jež se z hlediska výše pokuty mohou subsumovat
pod maximální výši pokuty, která je stanovena v obecné úpravě daňového řádu.
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S ohledem na nově navrženou pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uvedenou
v § 247a daňového řádu, kterou se bude sankcionovat také nesplnění oznamovací či evidenční
povinnosti, se vypouští ty správní delikty, jež se z hlediska výše pokuty mohou subsumovat
pod maximální výši pokuty, která je stanovena v obecné úpravě daňového řádu.
K bodu 144 (§ 135s a 135t)
S ohledem na nově navrženou pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uvedenou
v § 247a daňového řádu, kterou se bude sankcionovat také nesplnění oznamovací či evidenční
povinnosti, se vypouští ty správní delikty, jež se z hlediska výše pokuty mohou subsumovat
pod maximální výši pokuty, která je stanovena v obecné úpravě daňového řádu.
K bodu 145 (§ 135y a 135z)
S ohledem na nově navrženou pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uvedenou
v § 247a daňového řádu, kterou se bude sankcionovat také nesplnění oznamovací či evidenční
povinnosti, se vypouští ty správní delikty, jež se z hlediska výše pokuty mohou subsumovat
pod maximální výši pokuty, která je stanovena v obecné úpravě daňového řádu.
K bodu 146 (§ 135zc až 135ze)
S ohledem na nově navrženou pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uvedenou
v § 247a daňového řádu, kterou se bude sankcionovat také nesplnění oznamovací či evidenční
povinnosti, se vypouští ty správní delikty, jež se z hlediska výše pokuty mohou subsumovat
pod maximální výši pokuty, která je stanovena v obecné úpravě daňového řádu.
K bodu 147 (§ 135zp)
S ohledem na nově navrženou pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uvedenou
v § 247a daňového řádu, kterou se bude sankcionovat také nesplnění oznamovací či evidenční
povinnosti, se vypouští ty správní delikty, jež se z hlediska výše pokuty mohou subsumovat
pod maximální výši pokuty, která je stanovena v obecné úpravě daňového řádu.
K bodu 148 (§ 135zt odst. 3 úvodní část ustanovení)
Jedná se pouze o technickou úpravu související s odstraněním nadbytečného odkazu v § 134b
odst. 2.
K bodu 149 (§ 135zu odst. 1)
S ohledem na to, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 nesmějí být značkovány a
barveny, zakotvuje se správní delikt pro případ, že by toto pravidlo bylo porušeno a dále by
takto značkované a barvené minerální oleje byly nabízeny k prodeji nebo použity pro pohon
motorů.
K bodu 150 (§ 135zu odst. 2 písm. a))
Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
Jelikož bylo upuštěno od používání legislativní zkratky „povolení k barvení“ (stávající § 134g
odst. 1), dochází ke zpřesnění formulace a označení povolení ke značkování a barvení
vybraných minerálních olejů.
K bodu 151 (§ 135zu odst. 3)
Jedná se pouze o technickou úpravu související s odstraněním nadbytečného odkazu v § 134b
odst. 2.
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Tento novelizační bod zakotvuje, že pokuta za nově zavedené správní delikty (viz nově
vložený odstavec 1) bude nejvýše 10 000 000 Kč.
K bodu 153 (nadpis § 135zv)
Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
Jelikož bylo upuštěno od používání legislativní zkratky „povolení k barvení“ (stávající § 134g
odst. 1), dochází ke zpřesnění formulace a označení povolení ke značkování a barvení
vybraných minerálních olejů.
K bodu 154 (§ 135zv odst. 1)
Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
Jelikož bylo upuštěno od používání legislativní zkratky „povolení k barvení“ (stávající § 134g
odst. 1), dochází ke zpřesnění formulace a označení povolení ke značkování a barvení
vybraných minerálních olejů.
K bodu 155 (§ 135zw)
S ohledem na nově navrženou pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uvedenou
v § 247a daňového řádu, kterou se bude sankcionovat také nesplnění oznamovací či evidenční
povinnosti, se vypouští ty správní delikty, jež se z hlediska výše pokuty mohou subsumovat
pod maximální výši pokuty, která je stanovena v obecné úpravě daňového řádu.
K bodu 156 (§ 135zy odst. 3)
Jedná se pouze o technickou úpravu související se zrušením některých písmen v § 134m odst.
1 a 2.
K bodu 157

(§ 135zz odst. 1)

S ohledem na to, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 nesmějí být značkovány,
zakotvuje se správní delikt pro případ, že by toto pravidlo bylo porušeno a dále by takto
značkované minerální oleje byly nabízeny k prodeji nebo použity pro pohon motorů.
K bodu 158 (§ 135zz odst. 3)
Jedná se pouze o technickou úpravu související se zrušením některých písmen v § 134m odst.
1 a 2.
K bodu 159 (§ 135zz odst. 4)
Jedná se pouze o technickou úpravu související se zrušením některých písmen v § 134m odst.
1 a 2.
K bodu 160

(§ 135zz odst. 5)

Tento novelizační bod zakotvuje, že pokuta za nově zavedené správní delikty (viz nově
vložený odstavec 1) bude nejvýše 10 000 000 Kč.
K bodu 161 (§ 135zza odst. 1)
Jedná se o legislativně technickou úpravu související se změnou v povolovacích řízeních.
Jelikož bylo upuštěno od používání legislativní zkratky „povolení ke značkování“ (stávající §
134r odst. 1), dochází ke zpřesnění formulace a označení povolení ke značkování některých
dalších minerálních olejů.
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Jedná se o vložení nového dílu z titulu zavedení sankce na úseku sledování nakládání se
zvláštními minerálními oleji.
K bodu 163 (§ 135zzb)
Tento novelizační bod stanoví správní delikty a navazující pokuty v případě porušení
povinností stanovených v nové části sedmé zákona o spotřebních daních, která upravuje
sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji. Skutkové podstaty nově zaváděných
správních deliktů jsou obsaženy v prvních dvou odstavcích. První se týká osob, které
nakládají se zvláštními minerálními oleji, aniž by byly zaregistrovány. Druhý odstavec se týká
již zaregistrovaných osob, které nesplní oznamovací povinnosti nebo povinnosti související
s vedením evidence zvláštních minerálních olejů.
Stávající ustanovení § 135zzb upravuje správní delikt proti oznamovací povinnosti při změně
údajů v povolení ke značkování. S ohledem na nově navrženou pokutu za nesplnění
povinnosti nepeněžité povahy uvedenou v § 247a daňového řádu, kterou se bude sankcionovat
také nesplnění oznamovací či evidenční povinnosti, se vypouští ty správní delikty, jež se
z hlediska výše pokuty mohou subsumovat pod maximální výši pokuty, která je stanovena
v obecné úpravě daňového řádu.
K bodu 164 (§ 135zzg odst. 2 písm. f) bod 1)
Jedná se o změnu související s nově navrženou pokutou za nesplnění povinnosti nepeněžité
povahy uvedenou v § 247a daňového řádu, kterou se bude sankcionovat také nesplnění
oznamovací či evidenční povinnosti. Jedná se o legislativně technickou úpravu související
s vypuštěním správních deliktů, jež se z hlediska výše pokuty mohou subsumovat pod
maximální výši pokuty, která je stanovena v obecné úpravě daňového řádu.
K bodu 165 (§ 135zzg odst. 2 písm. f) bod 2)
Jedná se o změnu související s nově navrženou pokutou za nesplnění povinnosti nepeněžité
povahy uvedenou v § 247a daňového řádu, kterou se bude sankcionovat také nesplnění
oznamovací či evidenční povinnosti. Jedná se o legislativně technickou úpravu související
s vypuštěním správních deliktů, jež se z hlediska výše pokuty mohou subsumovat pod
maximální výši pokuty, která je stanovena v obecné úpravě daňového řádu.
K bodu 166 (§ 139 odst. 1)
Změna navazuje na přečíslování odstavců v § 21.
K bodu 167 (§ 139 odst. 1)
Jedná se o zakotvení zmocňovacího ustanovení pro vydání vyhlášky k nové podmínce pro
vydání povolení - ekonomické stabilitě, která je upravená v § 43g.

K čl. II
Předmětná část návrhu zákona byla ve znění schváleném vládou České republiky notifikována
Evropské komisi v souladu s příslušnými evropskými předpisy. Současně je třeba upozornit,
že podle směrnice 98/34/ES, v platném znění, musí členské státy znovu notifikovat návrh
předpisu, provedou-li v něm změny, které zásadně změní oblast jeho působnosti, zkrátí
původně předpokládanou dobu jeho zavedení, doplní specifikace nebo požadavky nebo
zpřísní požadavky v něm obsažené. To platí i v případě, že takové změny budou provedeny na
úrovni Parlamentu České republiky. Opětovná notifikace předpisu znamená odložení
možnosti jeho přijetí minimálně o 3 měsíce.
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K čl. III – přechodná ustanovení
K bodu 1
Přechodné ustanovení v tomto bodu řeší situaci, kdy provozovatel daňového skladu bude
povinen zvýšit zajištění daně, neboť jej poskytuje složením nebo převodem finančních
prostředků na depozitní účet zřízený správcem daně a přesahuje hranici 100 mil. Kč. V tomto
případě bude buď povinen zvýšit poskytnuté zajištění daně (v závislosti na objemu produkce,
resp. přijatých a odeslaných minerálních olejů až do výše 1,5 mld. Kč) nebo přejít na jiný
způsob zajištění daně (například finanční záruku). Pokud se rozhodne pro první možnost,
musí ve lhůtě 60 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zvýšit poskytnuté zajištění daně
v požadované výši. Pokud se rozhodne změnit způsob zajištění daně, musí do 15 dní ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona podat správci daně návrh na změnu způsobu zajištění daně a
poskytnout zajištění daně v požadované výši do 15 dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o změně způsobu zajištění daně.
K bodu 2
Toto přechodné ustanovení navazuje na první přechodné ustanovení. V případě, že
provozovatel daňového skladu postupoval v souladu s prvním přechodným ustanovením,
povolení k provozování daňového skladu se považuje za povolení, které je v souladu se
zákonem o spotřebních daních i po nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nebyl správcem
daně zamítnut návrh na změnu způsobu zajištění daně. V takovém případě povolení
k provozování daňového skladu pozbývá platnosti patnáctým dnem po nabytí právní moci
zamítavého rozhodnutí. V případě, že provozovatel daňového skladu nepostupoval v souladu
s prvním přechodným ustanovením, povolení k provozování daňového skladu pozbývá
platnosti dnem po nabytí účinnosti tohoto zákona.
K bodu 3
Jedná se přechodné ustanovení, které se vztahuje k navrhované úpravě v § 59 odst. 8.
Podmínky, které byly dosud zákonem výslovně stanoveny pouze pro distribuční daňový sklad
(§ 19 odst. 2 písm. b)), se budou nově vztahovat i na výrobní daňové sklady (§ 19 odst. 2
písm. a)). Ačkoli by podle sdělení správce daně nemělo dojít k praktickým změnám,
teoreticky je zde řešen případ, kdy stávající výrobní daňový sklad nesplní podmínky uvedené
v § 59 odst. 8. V takovém případě je provozovateli tohoto daňového skladu dána dostatečná
lhůta k tomu, aby si mohl vyřídit nové povolení.
K bodu 4
Novelizační bod řeší lhůtu, do kdy je správce daně povinen rozhodnout o případném návrhu
provozovatele daňového skladu na změnu zajištění daně. Po uplynutí této lhůty je
provozovatel daňového skladu oprávněn postupovat podle § 38 daňového řádu. Přechodné
ustanovení dále stanoví, že proti rozhodnutí správce daně lze v této věci podat odvolání, které
má odkladný účinek.
K bodu 5
Jelikož je nutné, aby všechny osoby disponující povoleními byly v souladu s novými
podmínkami, které zakotvuje nová právní úprava, a přitom není účelné, aby stará povolení
byla zrušena a všechny osoby musely přerušit svou činnost do doby, než by došlo k obnově
starých povolení, je nutné prozatímně upravit jejich režim. Za tím účelem se na stará povolení
(povolení vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona) bude pohlížet jako na povolení
vydaná na základě právní úpravy účinné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se všemi
účinky, které s sebou nové nastavení povolení přináší. Výjimku z tohoto pravidla lze nalézt u
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povolení skončí dnem, který je uveden v povolení.
K bodu 6
S ohledem na skutečnost, že nová právní úprava s sebou přináší zavedení podmínek, které
doposud držitelé povolení nebyli nuceni splňovat, stanovuje se časové rozmezí v podobě 6
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterých mají držitelé povolení prostor na
to, aby splnili podmínky pro vydání povolení dle § 43c zákona č. 353/2003 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
K bodu 7
Pokud došlo k zahájení řízení o návrhu na vydání povolení přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona a nebylo pravomocně ukončeno, účinky úkonů správce daně i navrhovatele
jsou zachovány i po nabytí účinnosti tohoto zákona. Jinými slovy navrhovatel, podal-li návrh
na vydání povolení, již tento úkon není povinen opakovat a takto zahájené řízení kontinuálně
pokračuje i po nabytí účinnosti tohoto zákona. Jelikož množina náležitostí návrhu na vydání
povolení dle § 43b zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, je širší než okruh náležitostí, které předkládal navrhovatel za dosavadní právní
úpravy, správci daně je dána možnost vyžádat si od navrhovatele údaje nezbytné pro
rozhodnutí o návrhu na vydání povolení (např. údaje potřebné pro posouzení ekonomické
stability navrhovatele).
K bodu 8
Pokud bylo zahájeno řízení o vydání povolení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a
nebylo vydáno povolení, lhůta pro vydání tohoto povolení dle § 43i, resp. § 33c běží znovu
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
K bodu 9
Přechodné ustanovení v tomto bodu řeší situaci, kdy zákon dnem nabytí účinnosti stanoví
povinnost osobám, které přijímají, nabízí k prodeji, prodávají nebo předávají zvláštní
minerální oleje na daňovém území České republiky, aby byly registrovány v registru osob
nakládajících se zvláštními minerálními oleji, avšak vzhledem k délce registračního řízení
není možné, aby tyto osoby byly registrovány již k tomuto dni.
K bodu 10
Pokud dotčené osoby podají přihlášku k registraci do 3 měsíců po nabytí účinnosti tohoto
zákona, pohlíží se na ně jako na osoby registrované, a jako takové mohou provozovat svou
činnost do dne nabytí právní moci rozhodnutí o registraci. V závislosti na výsledku
registračního řízení se poté stanou buď osobami „standardně“ registrovanými nebo osobami,
jimž byla registrace zrušena. Poměrně dlouhé přechodné období bylo zvoleno záměrně, neboť
většina z nově povinně registrovaných subjektů nebyla dosud ustanoveními zákona o
spotřebních daních nijak dotčena.
K bodu 11
Novelizační bod řeší situace, kdy bude výsledek registračního řízení zamítavý. V takovém
případě se bude považovat registrace za zrušenou ke dni nabytí právní moci zamítavého
rozhodnutí. Do té doby se na tuto osobu pohlíží jako na registrovanou.
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K části druhé – změna zákona o lihu
K čl. IV
Jedná se o formulační změnu, která navazuje na změnu v povolovacích řízeních činěnou
v zákoně o spotřebních daních (viz společná ustanovení § 43a a násl. a změny v § 13 a násl.).

K části třetí – změna zákona o správních poplatcích
K čl. V
K bodu 1

(položka 1 bod 1 písm. h))

Z důvodu změny povolovacích řízení v zákoně o spotřebních daních se navrhuje sjednotit
formulaci pro správní poplatek za návrh na vydání povolení podle zákona o spotřebních
daních. Dle tohoto ustanovení tak bude vybírán správní poplatek za jakýkoli návrh na vydání
povolení (např. § 13, 19a) s výjimkou povolení podle § 36, které má svoji specifickou úpravu
v písmeni k).
K bodu 2

(položka 1 bod 1 písm. i))

Tento novelizační bod navazuje na sjednocení formulace pro správní poplatek za navržení
změny povolení podle zákona o spotřebních daních.
K bodu 3

(položka 1 bod 1 písm. k a l))

Úprava obsažená v písmeni k) je pouze formulační změnou oproti stávajícímu znění, která
navazuje na změny činěné v povolovacím řízení v zákoně o spotřebních daních.
Nově se navrhuje zavést v písmeni l) správní poplatek za vydání povolení k prodeji za ceny
bez daně z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty, aby byla nastolena
symetrie tohoto typu povolení podle zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané
hodnoty.
K bodu 4

(položka 1 bod 1 písm. n) až r))

Ke zrušení písmen n) až r) dochází z důvodu zakomponování jejich úpravy do písmen h) a i).

K části čtvrté – změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
K čl. VI
Do zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, části čtyřicáté šesté, předmětu daně z pevných
paliv je ze zákona o spotřebních daních přesunuta rašelina kódu nomenklatury 2703, pokud je
určena k použití, nabízena k prodeji nebo používána pro výrobu tepla.

K části páté – změna zákona o povinném značení lihu
K čl. VII
K bodu 1

(nadpis § 7)

Jedná se o legislativně technickou úpravu, kdy se nadpis dává do souladu s textem ustanovení.
K bodu 2

(§ 11 písm. a))

Navrhuje se z výčtu výjimek z povinnosti značit líh vypustit líh ve spotřebitelském balení o
objemu do 0,06 litru, neboť dochází k přesunu úpravy problematiky do nově navrženého §
12a.
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(§ 12a)

Navrhuje do zákona doplnit samostatné ustanovení věnované spotřebitelskému balení lihu
malého objemu, tj. spotřebitelskému balení o objemu do 0,06 litru. Podle stávajícího
ustanovení § 11 písm. a) se na líh v tomto spotřebitelském balení povinnost značit líh
nevztahuje. Systematicky je dnes toto pravidlo zařazeno do výčtu výjimek z povinnosti značit
líh, přičemž se jedná o případy, kdy povinnost značení na daný druh lihu nedopadá ani ve
smyslu právním (tj. takový líh obecně nepodléhá regulaci zákona o povinném značení lihu),
ani ve smyslu faktickém (líh nemusí být fyzicky označen). V konkrétní rovině se jedná např. o
líh ve spotřebitelském balení, který se nachází v režimu podmíněného osvobození od
spotřební daně nebo o líh, který je dovážen pro osobní potřebu fyzické osoby.
Situace lihu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru je však poněkud odlišná. Důvod
neznačení tohoto lihu je dán jen a pouze fyzickými parametry daného spotřebitelského balení,
které má natolik malé rozměry, že na něj nelze kontrolní pásku efektivním způsobem umístit.
Uvedený líh se ale v ostatních aspektech nijak neliší od lihu, který je uváděn do volného
daňového oběhu a musí být podle zákona značen. Zejména je zcela shodně zatížen spotřební
daní z lihu. Jinými slovy, líh ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru nemusí být
značen pouze ve fyzickém slova smyslu, avšak regulaci zákona o povinném značení lihu jinak
podléhá. Ten, kdo takový líh uvádí do volného daňového oběhu, je proto osobou povinnou
značit líh a – ačkoliv nemusí odebírat kontrolní pásky – vztahují se na něj jiné povinnosti
osoby povinné značit líh, zejména povinnost se registrovat a poskytnout kauci (ve výši
500 000 Kč s ohledem na to, že k uvádění předmětného lihu do volného daňového oběhu není
třeba odebírat kontrolní pásky).
Navrhuje se proto vyjmout výjimku pro předmětný líh z ustanovení § 11, kam systematicky
ne zcela patří, a formulovat pro ni samostatné ustanovení § 12a, v němž bude explicitně
stanoveno, že osoba povinná značit líh nemá povinnost provést označení předmětného lihu, tj.
zejména nemá povinnost označit takový líh ve fyzickém smyslu. Dopadají na ni však veškeré
další povinnosti osoby povinné značit líh, pokud nejsou z povahy věci vyloučeny skutečností,
že tato osoba fyzicky neodebírá kontrolní pásky.
Právě skutečnost, že osoba povinná značit líh, která uvádí do volného daňového oběhu líh ve
spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litrů, není ve vztahu k tomuto lihu držitelem
kontrolních pásek, způsobuje, že tato osoba se ve vztahu k tomuto lihu vymaňuje
z oznamovací povinnosti držitele kontrolních pásek vůči správci daně podle § 38 (tj.
především povinnosti oznámit počet kontrolních pásek, jimiž byl označen líh uvedený danou
osobou do volného daňového oběhu, a identifikaci osoby, které byl takový líh prodán či jinak
převeden). Tato oznamovací povinnost je jedním z pilířů právní úpravy zákona o povinném
značení lihu a jedním ze zásadních nástrojů boje s černým trhem s lihovinami, který byl
zaveden mimo jiné v návaznosti na tzv. methylalkoholovou aféru z roku 2012, a umožňuje
částečné sledování oběhu lihovin na trhu. V návaznosti na nabytí účinnosti zákona o
povinném značení lihu byl navíc zaznamenán zvýšený nárůst subjektů, které se věnují
produkci a dovozu právě jen lihu ve spotřebitelských baleních o objemu do 0,06 litru ve snaze
uniknout některým povinnostem zákonem kladeným. Jedná se při tom i o producenty
poměrně velkého objemu klasických lihovin.
Z tohoto pohledu je nezbytné zajistit, aby obdoba oznamovací povinnosti držitele kontrolních
pásek podle § 38 dopadala i na osoby povinné značit líh, které uvádějí do volného daňového
oběhu líh ve spotřebitelských baleních objemu do 0,06 litru. Tato povinnost je v analogickém
rozsahu a s využitím obdobných legislativních formulací jako povinnost podle § 38 navržena
v rámci nových ustanovení § 12a odst. 2 až 5.

- 206 K bodu 4

(§ 15 odst. 2 písm. c))

V rámci § 15 je třeba explicitně vyjádřit pravidlo, podle něhož se nesmí na místě, kde dochází
ke konečnému prodeji lihu, nacházet líh, který není ve spotřebitelském balení a který byl
dovezen pro osobní potřebu fyzické osoby. Důvodem je nutnost zabránit tomu, aby se tento
privilegovaný druh lihu stal předmětem prodeje.
K bodu 5

(§ 15 odst. 2 písm. d))

Jedná se o legislativně technickou změnu vyvolanou změnou navazujícího ustanovení.
K bodu 6

(§ 15 odst. 2 písm. f) a g))

Navrhuje se zařadit do definice neznačeného lihu rovněž líh, který byl uveden do volného
daňového oběhu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litrů, pokud tímto uvedením
došlo k překročení limitu stanoveného v navrhovaném § 19 odst. 6, tj. pokud by osoba
povinná značit líh uvedla líh v tomto spotřebitelském balení do volného daňového objemu
v objemu větším, než odpovídá výši jí složené kauce v případě, že složila kauci 100 000 Kč.
Pojem neznačeného lihu je jedním z klíčových pojmů zákona o povinném značení lihu, neboť
s neznačeným lihem je zakázáno nakládat a již s jeho samotným držením jsou spojeny sankce
v podobě pokut za správní delikty či propadnutí věci. Prohlášení určitého lihu za neznačený
líh tak s tímto lihem automaticky spojí aplikaci příslušných ustanovení sankčního systému
zákona o povinném značení lihu, aniž je třeba v souvislosti s tímto lihem sankce dále
upravovat či s překročením uvedeného limitu podle § 19 odst. 6 spojovat samostatnou
skutkovou podstatu správního deliktu.
V rámci § 15 je dále třeba explicitně vyjádřit pravidlo, podle něhož se nesmí na místě, kde
dochází ke konečnému prodeji lihu, nacházet líh ve spotřebitelském balení, který byl dovezen
pro osobní potřebu fyzické osoby. Důvodem je nutnost zabránit tomu, aby se tento
privilegovaný druh lihu stal předmětem prodeje.
K bodu 7

(§ 19 odst. 1)

Navrhuje se dílčí úprava institutu kauce, jejíž poskytnutí je jednou z podmínek registrace
osoby povinné značit líh. V současnosti činí výše kauce 5 mil. Kč s tím, že osoba povinná
značit líh je oprávněna převzít (při splnění jiných zákonných podmínek) neomezený počet
kontrolních pásek. Pro menší subjekty byla do současné právní úpravy zavedena též snížená
výše kauce 500 000 Kč, jejíž poskytnutí však opravňuje k převzetí nejvýše 25 000 kontrolních
pásek za kalendářní rok.
V současnosti je tedy systém kaucí odstupňován podle počtu převzatých kontrolních pásek. V
souvislosti s hranicí 25 000 kontrolních pásek spojených s nižším pásmem kauce se přitom
neřeší otázka, v jakých spotřebitelských baleních daný subjekt uvádí líh do volného daňového
oběhu. Zákonem je obecně připuštěno uvádět do volného daňového oběhu líh ve
spotřebitelském balení o objemu maximálně 1 litr, za zpřísněných podmínek pak 3 litry (líh v
těchto baleních tvoří pouze okrajovou část trhu s lihovinami). V případě, že osoba povinná
značit líh uvádí líh do volného daňového oběhu ve spotřebitelských baleních větších objemů,
postačí počet 25 000 kontrolních pásek k označení většího množství lihu než v případě, že
daná osoba využívá menší spotřebitelská balení (povinnost značit se přitom nevztahuje pouze
na balení do objemu 0,06 litru). Fakticky tak dochází k nedůvodnému znevýhodnění osob
povinných značit, které k uvádění lihu do volného daňového oběhu využívají menší
spotřebitelská balení.
V zájmu odstranění této nerovnosti se navrhuje nově spojit s daným pásmem kauce oprávnění
převzít maximálně takový počet kontrolních pásek, který umožňuje označit určitý počet litrů
lihu. Jinými slovy, nově nebude podstatné, v kolika spotřebitelských baleních se bude dané
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zákonných limitů pro velikost spotřebitelského balení) a jaká bude lihovitost výsledného
výrobku, v němž je líh obsažen. Osoba povinná značit líh si tak bude moci sama stanovit, jaká
bude skladba spotřebitelských balení, ve kterých uvede líh do volného daňového oběhu.
Po stránce kontrolovatelnosti přitom nedojde pro správce daně ke zhoršení současného stavu,
neboť v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 bodu 3 vyhlášky č. 334/2013 Sb., k provedení
některých ustanovení zákona o povinném značení lihu, je součástí evidenčního označení
každé kontrolní pásky tzv. údaj shodný s údajem umožňujícím stanovení základu spotřební
daně. Tímto údajem se podle § 6 odst. 1 vyhlášky rozumí údaj o množství lihu ve
spotřebitelském balení vyjádřeném v mililitrech etanolu při 20 °C, a to se zaokrouhlením na
celé mililitry směrem dolů. Z každé kontrolní pásky je proto seznatelné, jaké množství lihu je
obsaženo ve spotřebitelském balení, na němž je kontrolní páska umístěna. Správce daně je
tedy v souvislosti s objednávkami kontrolních pásek ze strany osob povinných značit líh
schopen ověřit, že počet objednaných kontrolních pásek odpovídá limitu počtu kontrolních
pásek, které je daný subjekt v návaznosti na výši poskytnuté kauce oprávněn převzít.
Pokud jde o nastavení pásem kauce, resp. objemu lihu, jehož označení dané pásmo umožňuje,
zůstávají zachována stávající pásma 500 000 Kč a 5 mil. Kč. V případě druhého z nich je tak
jako dosud počet kontrolních pásek, které je osoba povinná značit líh oprávněna převzít,
v principu neomezený. V případě pásma kauce ve výši 500 000 Kč je nově stanoveno, že
poskytnutí této kauce opravňuje k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit 25 000 litrů
lihu. Stanovení tohoto množství vychází z potřeby dílčího zvýšení množství lihu, které lze
odebranými kontrolními páskami v daném pásmu kauce označit. Pásmo kauce ve výši
500 000 Kč nově nebude nejnižším pásmem kauce (viz níže), tj. je žádoucí, aby tomuto
pásmu kauce skutečně odpovídal i příslušný velikostní segment ekonomických subjektů, které
tuto kauci poskytují. Je tedy třeba stanovit parametr maximálního objemu lihu, k jehož
označení lze v daném pásmu kauce odebrat kontrolní pásky, na 25 000 litrů, což je přibližně
dvojnásobné navýšení oproti stávajícímu stavu. Kauce ve výši 500 000 Kč tak bude v daném
pásmu lépe odpovídat rentabilitě výroby a dovozu lihovin v připuštěném objemu. Případné
dílčí změkčení nastavení institutu kauce odpovídá též skutečnosti, že paralelní změna zákona
o spotřebních daních zpřísňuje pravidla povolovacích řízení, která dopadají i na osoby
povinné značit líh.
Oproti stávající právní úpravě se navrhuje zavedení nového pásma kauce osoby povinné
značit líh ve výši 100 000 Kč s oprávněním odebrat kontrolní pásky, jimiž lze označit nejvýše
2 000 litrů lihu. Zavedení tohoto pásma je zacíleno na především na velmi malé výrobce a
dovozce lihu (producenty regionálních specialit, dovozce exkluzivních lihovin, výrobce
bylinných potravinových doplňků), kteří odebírají jen velmi omezené počty kontrolních pásek
v průběhu kalendářního roku, jejich činnost je obecně méně riziková a snadněji
kontrolovatelná.
K bodu 8

(§ 19 odst. 6)

V souvislosti se zavedením nového pásma kauce osoby povinné značit líh ve výši 100 000 Kč
je nezbytné stanovit množstevní limit, v jakém mohou osoby, které poskytnou kauci v této
výši, uvádět líh do volného daňového oběhu ve spotřebitelských baleních o velikosti do 0,06
litru. V případě tohoto lihu nejsou osoby povinné značit líh povinny samotné značení provést
v souladu s ustanovením nového § 12a. Osoby povinné značit líh, které uvádějí do volného
daňového oběhu líh ve spotřebitelských baleních o velikosti do 0,06 litru, musí v současnosti
poskytnout kauci minimálně ve výši 500 000 Kč (s ohledem na to, že k uvádění předmětného
lihu do volného daňového oběhu není třeba odebírat kontrolní pásky a z povahy věci je tedy
nic nenutí poskytnout kauci vyšší, pokud současně neznačí líh ve spotřebitelských baleních o
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do 0,06 litru, který tyto osoby uvádějí do volného daňového oběhu, nijak omezen. Vzhledem
k tomu, že nové pásmo kauce ve výši 100 000 Kč je zacíleno na malé výrobce a dovozce
lihovin, čemuž odpovídá i omezené množství kontrolních pásek, které lze v případě
poskytnutí této kauce převzít, je nezbytné na obdobných principech regulovat též objem lihu,
který je takovou osobou uveden do volného daňového oběhu ve spotřebitelském balení
o objemu do 0,06 litru. Předmětný limit se navrhuje v objemu 500 litrů lihu uvedeného do
volného daňového oběhu v jednom kalendářním roce.
Tato úprava odpovídá skutečnosti, že obvykle tvoří líh ve spotřebitelském balení o objemu do
0,06 litru pouze omezenou část produkce či dovozu standardních výrobců a dovozců lihovin.
Současně tento limit brání zneužívání uvedených spotřebitelských balení k částečnému
unikání regulaci zákona o povinném značení lihu (v návaznosti na nabytí jeho účinnosti byl
zaznamenán zvýšený nárůst subjektů, které se věnují produkci a dovozu právě jen lihu ve
spotřebitelských baleních o objemu do 0,06 litru ve snaze uniknout některým povinnostem
zákonem kladeným, přičemž se jedná i o producenty poměrně velkého objemu klasických
lihovin).
Skutečnost, že osoba povinná značit líh uvedené množstevní omezení dodržuje, bude mít
správce daně možnost ověřit zejména v návaznosti na nově stanovenou oznamovací povinnost
této osoby podle § 12a. V případě překročení limitu se líh uvedený do volného daňového
oběhu nad limit stane neznačeným lihem (srov. nový § 15 odst. 2 písm. f)). S neznačeným
lihem je zakázáno nakládat a již s jeho samotným držením jsou spojeny sankce v podobě
pokut za správní delikty či propadnutí věci. Prohlášení určitého lihu za neznačený líh tak
s tímto lihem automaticky spojí aplikaci příslušných ustanovení sankčního systému zákona
o povinném značení lihu, aniž je třeba v souvislosti s tímto lihem sankce dále upravovat či
s překročením uvedeného limitu podle § 19 odst. 6 spojovat samostatnou skutkovou podstatu
správního deliktu.
K bodu 9

(§ 20 odst. 1)

Předmětem tohoto bodu je nový text ustanovení, které upravuje použití kauce poskytnuté
osobou povinnou značit líh, přičemž se jedná o zpřesnění a doplnění úpravy s ohledem na již
existující možnost snížení poskytnuté kauce.
K bodu 10

(§ 20 odst. 2 písm. b))

Předmětem tohoto bodu je doplnění ustanovení, které upravuje použití kauce poskytnuté
osobou povinnou značit líh, přičemž se jedná o zpřesnění a doplnění úpravy s ohledem na již
existující možnost snížení poskytnuté kauce.
K bodu 11

(§ 20 odst. 3 úvodní část ustanovení)

Předmětem tohoto bodu je doplnění ustanovení, které upravuje použití kauce poskytnuté
osobou povinnou značit líh, přičemž se jedná o zpřesnění a doplnění úpravy s ohledem na již
existující možnost snížení poskytnuté kauce.
K bodu 12

(§ 20 odst. 4)

Předmětem tohoto bodu je doplnění ustanovení, které upravuje použití kauce poskytnuté
osobou povinnou značit líh, přičemž se jedná o zpřesnění a doplnění úpravy s ohledem na již
existující možnost snížení poskytnuté kauce.
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Předmětem tohoto bodu je doplnění nového ustanovení, které upravuje použití kauce
poskytnuté osobou povinnou značit líh ve formě bankovní záruky, přičemž se zejména jedná
o zpřesnění a doplnění úpravy s ohledem na již existující možnost snížení poskytnuté kauce.
K bodu 14

(§ 22 odst. 2)

Navrhuje se výslovné uvedení možnosti správce daně, aby v souladu se zákonem vytvářel a
uchovával záznamy ze sledovacího zařízení, jímž je v souladu s podmínkou registrace osoby
povinné značit líh (srov. § 22 odst. 1) vybaveno místo značení lihu, resp. daňový sklad.
Jakkoliv je možnost pořízení a sledování záznamu ze strany správce daně dána z povahy věci,
v zájmu předejití případným sporům je žádoucí, aby navržená úprava věc postavila najisto
tak, aby záznamy pořízené správcem daně mohly být zcela nesporně použity v rámci
dokazování, což je hlavní účel zavedení povinnosti vybavenosti sledovacím zařízením.
Uvedené pravidlo umožňuje pořizovat a uchovávat záznam dle potřeby, tj. nejedná se o
povinnost správce daně, jejíž realizace by případně nahrazovala povinnost osoby povinné
značit líh pořizovat záznamy v souladu s vymezením rozsahu a způsobu vybavenosti
sledovacím zařízením v rozhodnutí o registraci této osoby – srov. § 23 odst. 2 písm. c).
K bodu 15

(§ 24)

Předmětem tohoto bodu je zpřesnění úpravy změny místa značení lihu, rozsahu a způsobu
vybavenosti sledovacím zařízením a dalších podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci.
Rozhodnout o změně místa značení lihu může správce daně z povahy věci jen na návrh osoby
povinné značit líh. O změně rozsahu a způsobu vybavenosti sledovacím zařízením a dalších
podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci naopak může správce daně rozhodnout jak na
návrh osoby povinné značit líh, tak z moci úřední.
Vybavenost sledovacím zařízením je jednou z podmínek registrace osoby povinné značit líh.
Osoba povinná značit líh v přihlášce k registraci podle § 17 odst. 2 písm. c) zákona
o povinném značení lihu sama navrhne rozsah a způsob vybavenosti sledovacím zařízením.
Správce daně pak v rozhodnutí o registraci podle § 23 odst. 2 písm. c) zákona uvede rozsah
a způsob vybavenosti sledovacím zařízením. Pokud se má však rozsah a způsob vybavenosti
sledovacím zařízením lišit od návrhu osoby povinné značit líh, musí správce daně
v rozhodnutí o registraci racionálně a přezkoumatelně zdůvodnit, proč se od návrhu osoby
povinné značit líh odchýlil.
Zákon tedy předpokládá, že návrh konkrétního rozsahu a způsobu vybavenosti místa značení
lihu sledovacím zařízením bude vycházet z návrhu osoby povinné značit líh. Osoba povinná
značit líh může v přihlášce k registraci navrhnout rozsah vybavenosti sledovacím zařízením
i v nulovém rozsahu a tím navrhnout, aby v jejím případě nebyly zákonem stanovené prostory
vybaveny žádným kamerovým systémem. V rámci rozhodnutí o registraci osoby povinné
značit líh může správcem daně (celní úřad) stanovit tento rozsah též jako nulový.
Změny rozsahu a způsobu vybavenosti sledovacím zařízením umožní zohlednit potřeby
sledování prostor, v nichž dochází ke stáčení nebo značení lihu, a to především s cílem
kontrolovat, zda je toto stáčení nebo značení lihu prováděno osobou povinnou značit líh v
souladu s právními předpisy. Možnost změny rozsahu a způsobu vybavenosti sledovacím
zařízením současně dává správci daně možnost v průběhu času reagovat na změněné
okolnosti konkrétního případu tak, aby bylo možné tento rozsah rozšířit či zúžit, resp. tento
způsob vhodně modifikovat. Tato flexibilita umožní na jedné straně zbytečně nezatěžovat
subjekty, na straně druhé správci daně reagovat na zvýšené riziko daňových úniků,
koncentrovat se na případy, které to s ohledem na své okolnosti vyžadují, a v neposlední řadě
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v jejichž případě není takové využití efektivní.
Při stanovení rozsahu a způsobu vybavenosti sledovacím zařízením musí správce daně
současně respektovat princip rovného přístupu k subjektům, které vykazují obdobné
charakteristiky, a řídit se svojí ustálenou správní praxí. Při tomto stanovení by tak měl správce
daně provést správní úvahu vztahující se ke konkrétnímu případu. Při aplikaci této správní
úvahy by měl posoudit především charakter daného subjektu a charakter a rozsah jeho
činnosti (dosavadních zkušenost s daným subjektem, úroveň jeho spolupráce se správcem
daně, pravděpodobnost rizika nežádoucího jednání ze strany subjektu, jaký je charakter
podnikání, zda jde o výrobu nebo dovoz lihovin, zda subjekt značí pouze velmi omezený
počet spotřebitelských balení atd.). Dále by měl být posuzován např. i charakter výrobků
s ohledem na možnost jejich nelegální výroby (zda se jedná o rizikové druhy lihovin, zda se
jedná o potravinové doplňky atd.). Zohledněna by měla být i přiměřenost nákladů na
kamerový systém s ohledem na velikost subjektu a ziskovost jeho činnosti. Současně je třeba
zdůraznit, že účelem institutu vybavenosti sledovacím zařízením je doplnění, resp. nahrazení,
možnosti zavedení stálého daňového dohledu, což by rovněž mělo hrát ve správní úvaze
správce daně svoji roli.
Správce daně by měl rovněž respektovat obecné zásady správy daní, resp. správního
rozhodování jako takového. Přitom by měl zejména respektovat zásadu proporcionality a volit
prostředky, které jsou adekvátní danému případu, co nejméně zatěžují dotčené subjekty a
umožňují dosáhnout cíle správy daní, resp. cíle zákona o povinném značení lihu,
V rámci stanovení rozsahu a způsobu vybavenosti sledovacím zařízením by měl správce daně
též reflektovat skutečnost, že osoba povinná značit líh nemůže absolutně odpovídat
za nemožnost zajistit rozsah a způsob vybavenosti sledovacím zařízením s ohledem
na mimořádné okolnosti, a to především s ohledem na možnost omezení jeho funkčnosti
z důvodu zásahu vyšší moci (např. výpadek elektrického proudu).
K bodu 16

(§ 26 odst. 1)

Jedná se o jazykové zpřesnění textu ustanovení.
K bodu 17

(§ 26 odst. 2 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou změnu spojenou se zrušením § 26 odst. 2 písm. e).
K bodu 18

(§ 26 odst. 2 písm. d) bod 2)

Navrhuje se vypustit ustanovení, podle něhož lze z moci úřední zrušit registraci osoby
povinné značit líh z důvodu zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka.
Tato možnost podle § 142 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla zrušena novelou insolvenčního
zákona účinnou k 1. lednu 2014 (zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů). Toto
zamítnutí není možné ani v již probíhajících insolvenčních řízeních na základě přechodného
ustanovení, neboť i v nich se uplatní účinné znění insolvenčního zákona, který již institut
zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka nezná. Ustanovení, jehož
zrušení je navrhováno, je tedy nadbytečné.
K bodu 19

(§ 28)

V souvislosti s již existující úpravou snížení kauce osoby povinné značit líh je třeba doplnit
informační povinnost správce daně vůči výstavci bankovní záruky ve vztahu k tomuto snížení.
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(§ 35 odst. 1 písm. b))

Jedná se o zpřísnění pravidla pro skladování kontrolních pásek tak, aby je bylo možné
skladovat pouze na místě značení lihu. Tímto postupem se docílí stavu, že držitel všechny
kontrolní pásky bude muset skladovat na jednom místě a zamezí se možnosti účelově pásky
převážet mezi místem značení lihu a sídlem držitele. Správce daně bude mít při kontrole
možnost jednoznačně ověřit počet kontrolních pásek, s nimiž držitel skutečně disponuje.
Odlišná úprava se uplatní pouze v případě držitele, který nemá místo značení lihu na území
České republiky. Pokud je místo značení lihu pouze v zahraničí, může držitel skladovat
kontrolní pásky ve svém sídle.
K bodu 21

(§ 35 odst. 3)

Jedná se o zpřesnění a doplnění způsobu a postupu, jímž držitel oznamuje zničení, ztrátu nebo
odcizení kontrolních pásek; činí se tak na obdobném principu, jako v jiných případech
oznamovací povinnosti podle zákona.
K bodu 22

(§ 37 odst. 2)

V ustanovení se nahrazuje povinnost předat stejnopis výsledku inventury povinností oznámit
výsledek inventury elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Jedná se o změnu, která držiteli umožní všechna oznámení
poskytovat správci daně stejným postupem.
K bodu 23

(§ 38 odst. 1 písm. e))

Navrhuje se zpřesnění úpravy povinnosti držitele kontrolních pásek oznámit správci daně
identifikaci osoby, které byl líh označený držitelem prodán nebo jinak převeden, tím, že se
vylučuje povinnost identifikovat tuto osobu, pokud se jedná o konečný prodej lihu.
K bodu 24

(§ 38 odst. 2)

V zájmu zjednodušení plnění oznamovací povinnosti držitele kontrolních pásek vůči správci
daně se navrhuje nově stanovit, že tato povinnost se plní v den bezprostředně následující po
dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu. V současnosti je tato povinnost
plněna přímo v den, kdy k tomuto uvedení došlo, což v případě uvedení v pozdních večerních
hodinách znamená nutnost z povahy věci plnit povinnost až následující den. V zájmu
zjednodušení plnění oznamovací povinnosti a tím i zlepšení pozice oznamovatelů se navrhuje
předmětná změna.
K bodu 25

(§ 38 odst. 3 a 4)

Navrhuje se technická úprava, reagující na skutečnost, že k prodeji nebo jinému převodu lihu
může, avšak nutně nemusí, dojít současně s uvedením lihu do volného daňového oběhu, což je
nutné zohlednit v rámci úpravy oznamovací povinnosti držitele kontrolních pásek vůči správci
daně.
K bodu 26

(§ 40 odst. 3)

Jedná se o zpřesnění úpravy zveřejňování údajů v registru kontrolních pásek, a to upřesněním,
které údaje se zveřejňují ke kterému datu. Ke změně rozsahu zveřejňovaných údajů přitom
nedochází.
K bodu 27

(§ 40 odst. 4)

Jedná se o zpřesnění úpravy zveřejňování údajů v registru kontrolních pásek, a to upřesněním,
které údaje se zveřejňují ke kterému datu. Ke změně rozsahu zveřejňovaných údajů přitom
nedochází.
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(§ 41 odst. 2 písm. a))

Jde o zpřesnění úpravy v zájmu toho, aby jakýkoliv první prodej nebo jiný převod lihu osobou
povinnou značit líh po jeho uvedení do volného daňového oběhu byl vyňat z pojmu distribuce
lihu (a tedy osoba povinná značit líh nepodléhala podruhé povinnosti registrovat se jako
distributor lihu v případě, že pouze prodává nebo jinak převádí líh, který sama označila).
Tento princip platí již dnes, avšak dosavadní termín „bezprostředně následující prodej nebo
jiný převod“ se jeví jako výkladově ne zcela vhodný, neboť může zahrnovat též nežádoucí
časovou rovinu.
K bodu 29

(§ 41 odst. 2 písm. c))

Jedná se o doplnění úpravy pojmu distribuce, kdy z pojmu distribuce je vyloučen též prodej
nebo jiný převod lihu insolvenčním správcem po prohlášení konkurzu na distributora lihu (a
to zejména s ohledem na skutečnost, že distributor potřebuje ke své činnosti registraci, která
však již v době působení insolvenčního správce neexistuje). Insolvenční správce má však
oznamovací povinnost v rozsahu obdobném jako distributor lihu podle § 43.
K bodu 30

(§ 42 odst. 1)

Jedná se rozšíření dotčených okruhů osob, které se mohou účastnit prodejně-nákupního
řetězce lihu, o insolvenčního správce.
K bodu 31

(§ 42 odst. 2)

Jedná se rozšíření dotčených okruhů osob, které se mohou účastnit prodejně-nákupního
řetězce lihu, o insolvenčního správce.
K bodu 32

(§ 42 odst. 3)

Jedná se rozšíření dotčených okruhů osob, které se mohou účastnit prodejně-nákupního
řetězce lihu, o insolvenčního správce.
K bodu 33

(§ 43 odst. 2)

V zájmu zjednodušení plnění oznamovací povinnosti distributora lihu vůči správci daně se
navrhuje nově stanovit, že tato povinnost se plní v den bezprostředně následující po dni, kdy
došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu. V současnosti je tato povinnost plněna přímo v
den, kdy k tomuto prodeji nebo jinému převodu došlo, což v případě, že se tak stalo v
pozdních večerních hodinách, znamená nutnost z povahy věci plnit povinnost až následující
den. V zájmu zjednodušení plnění oznamovací povinnosti a tím i zlepšení pozice
oznamovatelů se navrhuje předmětná změna.
K bodu 34

(§ 51 odst. 1)

Jedná se o jazykové zpřesnění textu ustanovení.
K bodu 35

(§ 51 odst. 2 písm. b))

Jedná se o legislativně technickou změnu spojenou se zrušením § 51 odst. 2 písm. d).
K bodu 36

(§ 51 odst. 2 písm. d))

Navrhuje se vypustit ustanovení, podle něhož lze z moci úřední zrušit registraci distributora
lihu z důvodu zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka. Tato možnost
podle § 142 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla zrušena novelou insolvenčního zákona účinnou k
1. lednu 2014 (zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006
Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů). Toto zamítnutí není možné ani
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se uplatní účinné znění insolvenčního zákona, který již institut zamítnutí insolvenčního
návrhu pro nedostatek majetku dlužníka nezná. Ustanovení, jehož zrušení je navrhováno, je
tedy nadbytečné.
K bodu 37

(§ 55 odst. 4)

Navrhuje se do § 55 vložit nový odstavec 4, který stanoví, že písemnost, kterou se může podle
předcházejících odstavců 1 až 3 pro účely registrace podle zákona prokazovat bezúhonnost,
nesmí být ke dni podání přihlášky k registraci starší než tři měsíce. Tato povinnost je zde
zakotvena, aby správce daně měl k dispozici vždy co nejvíce aktuální údaje. Změna je
navrhována i v souvislosti s nově navrženou úpravou prokazování bezúhonnosti podle zákona
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 38

(§ 60 odst. 1 písm. e))

Jedná se o legislativně technickou změnu spojenou s doplněním ustanovení § 61 odst. 1 písm.
g).
K bodu 39

(§ 61 odst. 1 písm. g))

Jedná se o změnu v souvislosti s novou úpravou oznamovací povinnosti osoby povinné značit
líh, a to doplněním nové sankce pro osobu povinnou značit líh, která uvádí do volného
daňového oběhu spotřebitelská balení lihu o objemu do 0.06 litru a je povinna oznamovací
povinnost podle nového § 12a plnit. Úprava sankce je shodná jako v případě neplnění
oznamovací povinnosti držitele kontrolních pásek podle § 38 (srov. § 62 odst. 1 písm. k)).
K bodu 40

(§ 61 odst. 2 písm. b))

Jedná se o změnu v souvislosti s novou úpravou oznamovací povinnosti osoby povinné značit
líh, a to doplněním nové sankce pro osobu povinnou značit líh, která uvádí do volného
daňového oběhu spotřebitelská balení lihu o objemu do 0.06 litru a je povinna oznamovací
povinnost podle nového § 12a plnit. Úprava sankce je shodná jako v případě neplnění
oznamovací povinnosti držitele kontrolních pásek podle § 38 (srov. § 62 odst. 1 písm. k)).
K bodu 41

(§ 61 odst. 3)

Jedná se o změnu v souvislosti s novou úpravou oznamovací povinnosti osoby povinné značit
líh, a to doplněním nové sankce pro osobu povinnou značit líh, která uvádí do volného
daňového oběhu spotřebitelská balení lihu o objemu do 0.06 litru a je povinna oznamovací
povinnost podle nového § 12a plnit. Úprava sankce je shodná jako v případě neplnění
oznamovací povinnosti držitele kontrolních pásek podle § 38 (srov. § 62 odst. 1 písm. k)).
K bodu 42

(§ 64 odst. 1 úvodní část ustanovení)

Jedná se o změnu v souvislosti s novou úpravou § 42, podle níž se dávají nové povinnosti
insolvenčnímu správci podle § 41 odst. 2 písm. c). Tuto skutečnost je třeba zohlednit též v
úpravě sankcí.
K bodu 43

(§ 64 odst. 1 písm. a))

Jedná se o zpřesnění textu s ohledem na znění ustanovení § 42, na které předmětné ustanovení
navazuje.
K bodu 44

(§ 64 odst. 2 písm. c))

Jedná se o legislativně technickou úpravu.

- 214 K bodu 45

(§ 64 odst. 3)

Jedná se o legislativně technickou úpravu.
K bodu 46

(§ 69 odst. 2 písm. b))

Z okruhu neznačeného lihu, který může být předmětem zabrání věci, se vylučuje neznačený
líh, který byl uveden do volného daňového oběhu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06
litrů v rozsahu překračujícím omezení podle § 19 odst. 6 (tj. omezení odpovídající příslušné
výši kauce osoby povinné značit líh), pokud tento líh v dané době nenáleží pachateli
správního deliktu nebo mu nenáleží zcela. Důvodem je v tomto případě skutečnost, že lze jen
obtížně požadovat po subjektech, jimž náleží předmětný líh, aby jim bylo známo, že tento líh
byl uveden do volného daňového oběhu v rozporu s kvantitativním omezením dopadajícím na
osobu povinnou značit líh, která líh do volného daňového oběhu uvedla.

K čl. VIII
Předmětná část návrhu zákona byla ve znění schváleném vládou České republiky notifikována
Evropské komisi v souladu s příslušnými evropskými předpisy. Současně je třeba upozornit,
že podle směrnice 98/34/ES, v platném znění, musí členské státy znovu notifikovat návrh
předpisu, provedou-li v něm změny, které zásadně změní oblast jeho působnosti, zkrátí
původně předpokládanou dobu jeho zavedení, doplní specifikace nebo požadavky nebo
zpřísní požadavky v něm obsažené. To platí i v případě, že takové změny budou provedeny na
úrovni Parlamentu České republiky. Opětovná notifikace předpisu znamená odložení
možnosti jeho přijetí minimálně o 3 měsíce.

K čl. IX – přechodná ustanovení
K bodu 1
Navrhuje se přechodným ustanovením upravit problematiku snížení kauce osoby povinné
značit líh s ohledem na změny v zákonném nastavení systému těchto kaucí. Tyto změny
přinášejí jednak odlišné vymezení počtu kontrolních pásek ke značení lihu, které je oprávněna
převzít osoba povinná značit líh, která poskytla kauci ve výši 500 000 Kč, a jednak nové
pásmo kauce ve výši 100 000 Kč. V této souvislosti lze předpokládat, že určitá část subjektů
s ohledem na novou právní úpravu bude usilovat o snížení již poskytnuté kauce, neboť jejich
ekonomickým potřebám lépe odpovídá nově nastavené nižší pásmo kauce. Na straně druhé
nelze počet a strukturu těchto subjektů předem odhadovat, neboť snížení kauce je primárně
na vůli daného subjektu. Návrh proto vychází z předpokladu, že na snížení kauce po účinnosti
zákona se především použije obecná právní úprava snížení kauce.
Současně je však třeba zohlednit skutečnost, že proces snížení kauce je obecně nastaven
z časového hlediska poměrně náročným způsobem, a to v zájmu zamezení případnému
umělému snížení kauce spojenému zejména s pácháním daňových úniků. Podle § 19 odst. 4
zákona se tak kauce sníží až k prvnímu dni druhého kalendářního roku následujícího po roce,
ve kterém osoba povinná značit líh oznámila správci daně novou výši kauce (v nižším
pásmu), pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení zpět. V praxi tak nemůže dojít
k tomu, že by k oznámení o snížení kauce a k samotnému snížení kauce došlo v jednom
kalendářním roce.
V situaci navrhované změny právní úpravy se však aplikace tohoto obecného pravidla jeví
jako příliš tvrdá a navrhuje se proto přechodné ustanovení, podle něhož získají osoby povinné
značit líh, které poskytly kauci před účinností tohoto zákona lhůtu 30 dnů na to, aby oznámily
správci daně snížení kauce na novou výši s tím, že k tomuto snížení dojde již k prvnímu dni
třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém osoba povinná značit líh oznámila správci
daně novou výši kauce, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení zpět. Prakticky tedy
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ustanovení představuje lex specialis vůči ustanovení § 19 odst. 4 zákona, přičemž v ostatních
otázkách (s výjimkou případů řešených dalšími přechodnými ustanoveními) se uplatní obecná
právní úprava, tj. zejména se aplikují pravidla pro použití části kauce správcem daně
v případě jejího snížení (srov. § 20 zákona).
K bodu 2
Navržené přechodné ustanovení reaguje na skutečnost, že zákon v § 19 odst. 5 stanoví
princip, podle něhož v kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém osoba povinná
značit líh oznámila správci daně snížení kauce, je osoba povinná značit líh oprávněna převzít
kontrolní pásky nejvýše v počtu odpovídajícím nové výši kauce, pokud nevzala uvedené
oznámení zpět. Toto ustanovení však nelze bez dalšího uplatnit v situaci snížení kauce po
účinnosti navrhované právní úpravy v souladu s bodem 1 přechodných ustanovení, neboť
v případě tohoto specifického snížení kauce je časový postup realizace snížení kauce podle
obecné úpravy zákona podstatně zrychlen. Je proto nezbytné normovat na stejném věcném
principu speciální ustanovení pro předmětné snížení kauce, tak aby oprávnění odebrat počet
kontrolních pásek odpovídající nové výši kauce bylo vztaženo bezprostředně již k roku, ve
kterém je snížení kauce správci daně oznámeno (a ve kterém k němu také dojde, což obecná
úprava nepředpokládá). S ohledem na skutečnost, že limit počtu kontrolních pásek, které lze
převzít v rámci jednoho pásma kauce, je stanoven v rámci kalendářního roku, je třeba též
najisto postavit, jak bude tento limit aplikován v situaci, kdy ke snížení kauce v daném
případě dojde v průběhu kalendářního roku (což jinak obecná úprav snížení kauce
nepřipouští).
K bodu 3
Navrhuje se normovat obdobný princip, jaký se v případě specifického snížení kauce podle
bodu 1 přechodných ustanovení použije na kontrolní pásky, také na líh ve spotřebitelském
balení o objemu do 0,06 litru, neboť nová právní úprava kauce stanoví pro osoby povinné
značit líh, které poskytnou kauci ve výši 100 000 Kč, také množstevní limit pro líh uvedený
do volného daňového oběhu v těchto spotřebitelských baleních. I zde je třeba normovat, že
pro kalendářní rok, ve kterém došlo k oznámení snížení kauce, resp. ke snížení kauce na
100 000 Kč, již bude tento limit aplikován. Navíc i zde je třeba najisto postavit, jak bude daný
limit (opět navázaný na kalendářní rok) aplikován v situaci, kdy ke snížení kauce v daném
případě dojde v průběhu kalendářního roku (což jinak obecná úprav snížení kauce
nepřipouští).
K bodu 4
S ohledem na skutečnost, že v případě specifického snížení kauce podle bodu 1 přechodných
ustanovení bude mít osoba povinná značit líh možnost učinit oznámení nové (snížené) výše
kauce správci daně ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohla by
v krátkém období před případným učiněním tohoto oznámení odebrat počet kontrolních pásek
odpovídající původní výši kauce, který převyšuje počet kontrolních pásek odpovídající
snížené výši kauce, kterou následně správci daně oznámí. Tím by došlo k nežádoucímu stavu,
že osoba povinná značit líh odebere počet kontrolních pásek, které v daném kalendářním roce
nebudou „kryty“ poskytnutou kaucí. Pro případy těchto osob povinných značit líh je proto
třeba možnost použití specifického snížení kauce podle bodu 1 přechodných ustanovení
výslovně vyloučit.
K bodu 5
Navržené přechodné ustanovení reaguje na skutečnost, že nová právní úprava kauce stanoví
pro osoby povinné značit líh, které poskytnou kauci ve výši 100 000 Kč, také množstevní
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ohledem na skutečnost, že v případě specifického snížení kauce podle bodu 1 přechodných
ustanovení bude mít osoba povinná značit líh možnost učinit oznámení nové (snížené) výše
kauce správci daně ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohla by
v krátkém období před případným učiněním tohoto oznámení uvést do volného daňového
oběhu množství lihu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru odpovídající původní
výši kauce, které převyšuje množství tohoto lihu odpovídající snížené výši kauce, kterou
následně správci daně oznámí. Tím by došlo k nežádoucímu stavu, že osoba povinná značit
líh uvede do volného daňového oběhu předmětný líh v množství, které v daném kalendářním
roce nebude „kryto“ poskytnutou kaucí. Pro případy těchto osob povinných značit líh je proto
třeba možnost použití specifického snížení kauce podle bodu 1 přechodných ustanovení
výslovně vyloučit.

K části šesté – změna zákona č. 308/2013 Sb.
K čl. X
K bodu 1

(část jedenáctá)

Jedná se o legislativně-technickou změnu spočívající ve vypuštění části jedenácté zákona
č. 308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném
značení lihu.
Po stránce věcné se jedná o odstranění nesystémového řešení oznamovací povinnosti držitele
kontrolní pásky podle § 38 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění
pozdějších předpisů, které bylo s účinností od 1. ledna 2015 upraveno zákonem
č. 308/2013 Sb. Držitel je podle stávající účinné právní úpravy povinen oznámit správci daně
počet kontrolních pásek, jimiž byl označen líh uvedený držitelem do volného daňového
oběhu. Úprava, která se navrhuje zrušit, zavádí povinnost držitele oznamovat správci daně
evidenční kódy a individuální kódy kontrolních pásek, jimiž byl označen líh uvedený
do volného daňového oběhu. Tato legislativní změna byla do textu zákona doplněna
poslaneckým pozměňovacím návrhem, který nebyl konzultován s předkladatelem a který
převzal text ustanovení z jiného širšího pozměňovacího návrhu, který nebyl Poslaneckou
sněmovnou přijat (jednalo se o návrh na zavedení tzv. absolutního sledování lihovin pomocí
elektronických čipů). V důsledku toho představuje část jedenáctá zákona č. 308/2013 Sb.
legislativně nekompatibilní novelu, která nenavazuje na ostatní ustanovení zákona
č. 307/2013 Sb. a naopak obsahuje nechtěný „pozůstatek“ úpravy tzv. absolutního sledování
lihu, která nebyla Poslaneckou sněmovnou přijata (absolutní sledování lihu předpokládalo
oznamovací povinnost ve vztahu k individuálním kódům kontrolních pásek, jejíž realizaci
měly umožnit elektronické čipy na kontrolních páskách, které však nebyly zavedeny; naopak
v současnosti jsou oznamovány pouze počty kontrolních pásek, bez jejich individuálního
kódu). V důsledku uvedených skutečností je část jedenáctá zákona č. 308/2013 Sb.
legislativně i věcně nesmyslná a je třeba její zrušení tak, aby nedošlo k nabytí její účinnosti.
Část jedenáctá zákona č. 308/2013 Sb. současně nesystémově mění stávající text zákona
č. 307/2013 Sb. ve věci jednoho z údajů, který je povinen držitel kontrolní pásky oznamovat
správci daně – zatímco v současnosti je sdělován tzv. EAN kód, kterým je označeno
spotřebitelské balení lihu uvedené do volného daňového oběhu, od 1. ledna 2015 by namísto
něj muselo být sdělováno označení výrobní šarže uvedeného spotřebitelského balení lihu.
Tato věcná změna, která neprošla standardním hodnocením dopadů regulace, přinese
výrobcům a dovozcům lihu, kteří byli nucení od účinnosti zákona č. 307/2013 Sb. využívat
k označení spotřebitelských balení EAN kód, další technickou a administrativní zátěž
v podobě bezdůvodného přechodu na označování ve vazbě na výrobní šarži. Současně
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právní úpravy a záměrů zákonodárce a k jejich negativní reakci. Podle předpisů
potravinového práva jsou přitom označení výrobní šarže a EAN kód rovnocennými
alternativami, tj. není důvod na uvedené nekoncepční změně trvat.
Podle ustanovení § 1 zákona č. 307/2013 Sb. slouží povinné značení lihu účelům správy
spotřební daně z lihu; z těchto důvodů je tato změna spojena s novelou úpravy spotřebních
daní. Rovněž by bylo zcela neefektivní takovouto dílčí změnu provádět samostatným
zákonem.
K bodu 2

(část dvanáctá)

Tímto novelizačním bodem dochází ke zrušení té části ustanovení o účinnosti, která
upravovala nabytí účinnosti části jedenácté. Tato část ustanovení se navrhuje zrušit
v návaznosti na navržení zrušení části jedenácté v předcházejícím bodě.

K části sedmé - účinnost
K čl. XI
Účinnost tohoto zákona je navrhována na 1. leden 2015. Výjimkou je změna zákona č.
308/2013 Sb., kde dochází ke zrušení části tohoto zákona novelizujícího zákon č. 307/2013
Sb. s účinností od 1. ledna 2015. Proto, aby tato část nenabyla účinnosti, dochází k jejímu
zrušení posledním dnem roku 2014.

V Praze dne 27. srpna 2014

Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r.
předseda vlády

Ing. Andrej Babiš, v.r.
1. místopředseda vlády a ministr financí

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
K části první návrhu zákona
Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2015

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků (dále
jen „vybrané výrobky“) spotřebními daněmi,
b) způsob značení a prodeje tabákových výrobků a způsob značení některých minerálních olejů.,
c) způsob barvení a značkování vybraných minerálních olejů,
d) způsob značkování některých dalších minerálních olejů a
e) sledování nakládaní se zvláštními minerálními oleji.
(2) Spotřebními daněmi jsou
a)
b)
c)
d)
e)

daň z minerálních olejů,
daň z lihu,
daň z piva,
daň z vína a meziproduktů a
daň z tabákových výrobků.
(3) Správu daní vykonávají orgány Celní správy České republiky.
(3) Orgány Celní správy České republiky vykonávají

a) správu spotřebních daní,
b) další působnosti podle tohoto zákona související s vybranými výrobky; při jejich výkonu
postupují podle daňového řádu.
§2
Daňové území
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)
b)
c)
d)
e)
f)

daňovým územím České republiky území České republiky,
daňovým územím Evropské unie území stanovené směrnicí Rady o obecné úpravě spotřebních daní1a),
členským státem členský stát Evropské unie,
jiným členským státem členský stát s výjimkou České republiky,
třetí zemí země mimo daňové území Evropské unie,
třetím územím území uvedené v odstavcích 3 a 4.
(2) Pro účely tohoto zákona se

a) území Monackého knížectví považuje za území Francouzské republiky,
b) území Jungholzu a Mittelbergu (KleinesWalsertal) považuje za území Spolkové republiky Německo,
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c) území ostrova Man považuje za území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,
d) území San Marina považuje za území Italské republiky a
e) výsostná území Spojeného království Akrotiri a Dhekelia považují za území Kypru.
(3) Za třetí země se pro účely tohoto zákona považují také území, za jejichž zahraniční vztahy
odpovídá členský stát, území Kanárských ostrovů, francouzských zámořských departementů, Alandských
ostrovů a britských Normanských ostrovů, britských Normanských ostrovů a francouzská území
uvedená v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie.
(4) Za třetí země se pro účely tohoto zákona považují také území ostrova Helgoland, území
Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d´Italia a italské vnitrozemské vody jezera Lugano.
(5) Náležitosti stanovené celními předpisy Evropské unie pro vstup vybraných výrobků na celní
území Evropského společenství se použijí obdobně na vstup vybraných výrobků na celní území
Evropského společenství z území uvedených v odstavci 3.
(6) Náležitosti stanovené celními předpisy Evropské unie pro výstup vybraných výrobků z celního
území Evropského společenství se použijí obdobně na výstup vybraných výrobků z celního území
Evropského společenství na území uvedená v odstavci 3.
§3
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zrušeno
b) dovozem vstup vybraných výrobků na daňové území Evropské unie, pokud tyto vybrané výrobky
nejsou při vstupu na daňové území Evropské unie propuštěny do režimu s podmíněným osvobozením
od cla, a také propuštění těchto vybraných výrobků z režimu s podmíněným osvobozením od cla,
c) režimem s podmíněným osvobozením od cla kterýkoliv ze zvláštních režimů stanovených v nařízení
Rady, kterým se vydává celní kodex Společenství, v souvislosti s celním dohledem, jemuž podléhají
vybrané výrobky, které nejsou zbožím Evropského společenství3b), při vstupu na celní území
Evropského společenství, dočasné uskladnění, svobodná celní pásma nebo svobodné celní sklady,
jakož i kterýkoliv z režimů uvedených v nařízení Rady, kterým se vydává celní kodex
Společenství3c),
d) vývozem propuštění vybraných výrobků do režimu vývozu4) nebo do režimu pasivního
zušlechťovacího styku5) a výstup z daňového území Evropské unie,
e) podmíněným osvobozením od daně odklad povinnosti přiznat, vyměřit a zaplatit daň do dne uvedení
vybraných výrobků, na něž se nevztahuje režim s podmíněným osvobozením od cla, do volného
daňového oběhu,
f) osvobozením od daně uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu, aniž vznikne
povinnost přiznat, vyměřit a zaplatit daň,
g) daňovým skladem prostorově ohraničené místo na daňovém území České republiky, ve kterém
provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených tímto zákonem vybrané výrobky vyrábí,
zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 59, 78, 89 a 99),
přičemž hranice takového místa nesmějí být přerušeny s výjimkou případu, kdy tímto místem
prochází veřejná komunikace; správce daně může stanovit, že určité objekty a plochy tohoto místa
nejsou jeho součástí,
h) provozovatelem daňového skladu právnická nebo fyzická osoba, které bylo uděleno povolení k
provozování daňového skladu; provozovatel daňového skladu je daňovým subjektem,
i) oprávněným příjemcem právnická nebo fyzická osoba, která není provozovatelem daňového skladu v
místě, kde v rámci podnikatelské činnosti na základě povolení jednorázově nebo opakovaně přijímá
vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně dopravované z jiného členského státu;
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j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)
q)
r)

s)
t)

u)

oprávněný příjemce nesmí vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně skladovat
ani odesílat; oprávněný příjemce je daňovým subjektem,
uživatelem vybraných výrobků osvobozených od daně (dále jen "uživatel") právnická nebo fyzická
osoba, která přijímá a užívá, případně podle § 53 52a nebo 53 prodává dalšímu uživateli, vybrané
výrobky osvobozené od daně; uživatelé mají postavení daňových subjektů bez povinnosti se
registrovat,
oprávněným odesílatelem právnická nebo fyzická osoba, která dopravuje vybrané výrobky v režimu
podmíněného osvobození od daně z místa dovozu do daňového skladu, oprávněnému příjemci v
jiném členském státě, do místa vývozu v jiném členském státě nebo příjemci v jiném členském státě
podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a); tato osoba musí být na daňovém území
České republiky provozovatelem daňového skladu podle § 3 písm. h),
uvedením do volného daňového oběhu
1. každé, i protiprávní, vyjmutí vybraných výrobků z režimu podmíněného osvobození od daně,
2. každá, i protiprávní, výroba vybraných výrobků mimo režim podmíněného osvobození od daně,
3. každý, i protiprávní, dovoz vybraných výrobků mimo režim podmíněného osvobození od daně,
4. každé skladování nebo doprava vybraných výrobků, u nichž se neprokáže, že se jedná o výrobky
zdaněné, nebo pokud se neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně,
daňovou povinností výše daně připadající na vyrobené nebo dovezené vybrané výrobky, u kterých
vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9; u vybraných výrobků osvobozených od daně se
daňovou povinností rozumí výše daně, u které by vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, kdyby tyto
vybrané výrobky nebyly od daně osvobozeny,
klasifikací NACE klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace
ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá
nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění,
kódem nomenklatury číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o tarifu,
statistické nomenklatuře a Společném celním tarifu,8) ve znění platném k 1. lednu 2002,
místem pobytu adresa místa trvalého pobytu státního občana České republiky nebo adresa místa
pobytu cizince; v případě, že tato osoba nemá místo pobytu na území České republiky, je povinna
oznámit správci daně adresu pro doručování,
množstvím vybraného výrobku v jednotkách jiných než počet kusů množství vybraného výrobku
vyjádřené v měřicích jednotkách9) uvedených v § 47, 69, 84 nebo 95 a měřených způsobem podle
zvláštního právního předpisu,10)
pilotním projektem projekt technologického vývoje ekologicky příznivější palivové směsi na základě
lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv podle
zákona o ochraně ovzduší (dále jen „kritéria udržitelnosti biopaliv“) nebo projekt technologického
vývoje ekologicky příznivých paliv vyrobených z nepotravinářských částí biomasy nebo z
biologického odpadu a splňujících kritéria udržitelnosti biopaliv; tyto projekty musí být schváleny
Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem financí,
nepředvídatelnou ztrátou nebo znehodnocením takové znehodnocení, úplné zničení nebo
nenahraditelná ztráta vybraných výrobků, kdy v důsledku prokazatelně nepředvídatelné a
neodvratitelné události nemohou být tyto vybrané výrobky předmětem daně podle tohoto zákona,
výrobou proces, při kterém
1. vybraný výrobek vznikne,
2. z vybraného výrobku, který je předmětem daně, vznikne vybraný výrobek, který je jiným
předmětem daně, s výjimkou činností podle § 45 odst. 12,
3. z minerálního oleje, který je uvedený pod jedním kódem nomenklatury, vznikne minerální olej,
který je uveden pod jiným kódem nomenklatury, s výjimkou činností podle § 45 odst. 12,
společně hospodařící domácností společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně
uhrazují náklady na své potřeby.
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§4
Plátce daně
(1) Plátcem je právnická nebo fyzická osoba,
a) která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, oprávněným odesílatelem nebo
výrobcem, jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků
do volného daňového oběhu (§ 9 odst. 1), nebo v souvislosti se ztrátou nebo znehodnocením
vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně [§ 9 odst. 3 písm. a)],
b) jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit
1. při dovozu (§ 9 odst. 2),
2. v případě použití vybraných výrobků osvobozených od daně pro jiné účely, než na které se
osvobození od daně vztahuje [§ 9 odst. 3 písm. b)],
3. v případě použití vybraných výrobků, u nichž byla vrácena daň, pro jiné účely, než na které se
vrácení daně vztahuje [§ 9 odst. 3 písm. c)],
4. v případě ztráty nebo znehodnocení vybraných výrobků [§ 9 odst. 3 písm. d)],
c) která uplatňuje nárok na vrácení daně, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 15, 15a, 55 a 56a),
d) která poskytla zajištění daně při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od
daně, při níž došlo k porušení tohoto režimu [§ 9 odst. 3 písm. f) a § 28]; za daň společně a
nerozdílně odpovídá také právnická nebo fyzická osoba, která se na porušení tohoto režimu podílela,
pokud si byla tohoto porušení vědoma nebo pokud lze důvodně předpokládat, že si ho vědoma být
měla,
e) jíž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při přijetí vybraných výrobků uvedených do volného
daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání nebo určených k plnění úkolů
veřejnoprávního subjektu nebo při ukončení dopravy vybraných výrobků určených pro účely
podnikání [§ 9 odst. 3 písm. g)],
f) která skladuje nebo dopravuje vybrané výrobky, aniž prokáže, že se jedná o vybrané výrobky pro
osobní spotřebu, nebo uvádí do volného daňového oběhu vybrané výrobky, aniž prokáže, že se jedná
o vybrané výrobky zdaněné, nebo pokud neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně; za daň
společně a nerozdílně odpovídá také právnická nebo fyzická osoba, která se na uvedeném skladování
nebo dopravě podílela,
g) které vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit při pozbytí vlastnického práva k nezdaněným vybraným
výrobkům a podobně (§ 9 odst. 4), nebo
h) která je daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové
území České republiky [§ 9 odst. 3 písm. i) a § 33 odst. 3]; pokud právnická nebo fyzická osoba
uvedená v § 33 odst. 2 neustanoví daňového zástupce nebo pokud ustanovený daňový zástupce
neplní povinnosti v § 33 odst. 6, stává se plátcem daně příjemce (§ 33 odst. 1).
h) která je zástupcem pro zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové území
České republiky; pokud osoba uvedená v § 33 odst. 2 neustanoví zástupce pro zasílání
vybraných výrobků nebo pokud ustanovený zástupce pro zasílání vybraných výrobků nesplní
povinnosti uvedené v § 33e odst. 1, stává se plátcem daně příjemce.
(2) Osoba s výjimkou osob uvedených v odstavci 1 písm. b) bodech 1 a 3 a písm. f) a v § 14 odst. 2
a 3 je povinna se registrovat jako plátce u celního úřadu nejpozději do dne vzniku první povinnosti daň
přiznat a zaplatit. Osoba uplatňující nárok na vrácení daně je povinna se registrovat u nejpozději do dne,
kdy poprvé uplatní nárok na vrácení daně, není-li již jako plátce daně registrována. Plátce je povinen se
registrovat ke každé dani samostatně.
(3) V případě uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu odpovídá společně a
nerozdílně za daň kromě plátce daně uvedeného v odstavci 1 písm. a) také právnická nebo fyzická osoba,
jejímž jménem byly vybrané výrobky do volného daňového oběhu uvedeny. V případě, že uvedení
vybraných výrobků do volného daňového oběhu bylo neoprávněné, odpovídá za daň společně a
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nerozdílně také právnická nebo fyzická osoba, která se na tomto neoprávněném uvedení do volného
daňového oběhu podílela.
(4) V případě dovozu odpovídá společně a nerozdílně za daň kromě plátce daně uvedeného v
odstavci 1 písm. b) bodě 1 také právnická nebo fyzická osoba, jejímž jménem byly vybrané výrobky
dovezeny. V případě, že dovoz vybraných výrobků byl neoprávněný, odpovídá za daň společně a
nerozdílně také právnická nebo fyzická osoba, která se na tomto dovozu podílela.
(5) Pro účely odstavce 1 písm. f) se za množství vybraných výrobků pro osobní spotřebu považuje
množství, které nepřesahuje u
a) minerálních olejů, s výjimkou zkapalněných ropných plynů dopravovaných v tlakových nádobách o
hmotnosti náplně do 40 kg včetně, množství dopravované v běžných nádržích (§ 63 odst. 2) zvýšené
o 20 l,
b) zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně 5 tlakových
nádob,
c) lihovin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího definici a popis lihovin 10 l
konečných výrobků,
d) piva 110 l,
e) meziproduktů 20 l,
f) vína 90 l, z toho u šumivých vín 60 l,
g) cigaret 800 kusů,
h) cigarillos nebo doutníků o hmotnosti nejvýše 3 g/kus 400 kusů,
i) ostatních doutníků 200 kusů,
j) tabáku ke kouření 1 kg.
(6) Pro posouzení, zda se v případě podle odstavce 1 písm. f) jedná o vybrané výrobky pro osobní
spotřebu nebo pro účely podnikání, se použije ustanovení odstavce 5. Zároveň se pro tyto účely použije
ustanovení § 32 odst. 2, 4 a 5 obdobně.
§5
Prokázání zdanění vybraných výrobků
(1) Na daňovém území České republiky se prokazuje zdanění vybraných výrobků uvedených do
volného daňového oběhu daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji či dokladem o dopravě vybraných
výrobků do volného daňového oběhu již uvedených, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 6). Zdanění
vybraných výrobků do volného daňového oběhu již uvedených se prokazuje pouze tehdy, nejedná-li se o
vybrané výrobky pro osobní spotřebu (§ 4 odst. 6, § 32 odst. 2, 4 a 5).
(2) Daňový doklad podle odstavce 1, který je plátce povinen při uvedení vybraných výrobků do
volného daňového oběhu bezodkladně vydat nabyvateli, popřípadě osobě, která pro nabyvatele nebo
kupujícího výrobky podle odstavce 1 přechodně nabývá, musí obsahovat tyto údaje:
a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,
b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
nabyvatele,
c) množství vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu, u nichž vznikla povinnost daň
přiznat a zaplatit, a jejich název, popřípadě obchodní označení,
d) výši spotřební daně celkem,
e) datum vystavení daňového dokladu,
f) číslo daňového dokladu.
(3) Doklad o prodeji podle odstavce 1, který je prodávající povinen při prodeji vybraných výrobků
bezodkladně vydat, musí obsahovat tyto údaje:
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a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
kupujícího,
c) množství prodaných vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu, u nichž vznikla
povinnost daň přiznat a zaplatit, a jejich název, popřípadě obchodní označení,
d) výši spotřební daně celkem,
e) datum vystavení dokladu o prodeji,
f) číslo dokladu o prodeji.
(4) Doklad o dopravě podle odstavce 1 vystavuje právnická nebo fyzická osoba, která vybrané
výrobky již uvedené do volného daňového oběhu vydá pro dopravu, přičemž nejsou splněny podmínky,
na jejichž základě je stanovena povinnost vydat daňový doklad podle odstavce 2 nebo doklad o prodeji
podle odstavce 3. Doklad o dopravě musí obsahovat tyto údaje:
a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
odesilatele,
b) adresu místa určení a v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu místa určení,
c) množství dopravovaných vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu, u nichž
vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, a jejich název, popřípadě obchodní označení,
d) výši spotřební daně celkem,
e) datum vystavení dokladu o dopravě,
f) číslo dokladu o dopravě.
(5) Zdanění vybraných výrobků při dovozu se prokazuje rozhodnutím o propuštění vybraných
výrobků do režimu volného oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení
nebo jiným rozhodnutím správce daně o vyměření daně.
(6) Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu lze dopravovat pouze s daňovým
dokladem, s dokladem o prodeji, s dokladem o dopravě nebo s rozhodnutím podle odstavce 5.
(7) Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě, které jsou
zasílány právnické nebo fyzické osobě se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České republiky
(§ 33), která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost, lze dopravovat pouze
s dokladem, který potvrzuje, že tyto výrobky byly zdaněny v členském státě, ze kterého byly zaslány.
§6
Prokázání oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně
(1) Oprávněné nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně se prokazuje zvláštním povolením
podle § 13 tohoto zákona povolením k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od
daně, bylo-li vydáno, a dokladem o osvobození vybraných výrobků od daně. Toto ustanovení se
nevztahuje na právnické nebo fyzické osoby uvedené v § 53 odst. 9 a 10 5.
(2) Doklad o osvobození od daně podle odstavce 1, který je plátce, popřípadě uživatel povinen
bezodkladně vydat při vydání vybraných výrobků osvobozených od daně, musí obsahovat tyto údaje:
a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, odesílajícího plátce,
popřípadě uživatele,
b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
přijímajícího uživatele,
c) množství vybraných výrobků osvobozených od daně, u nichž vznikla daňová povinnost, a jejich
název, popřípadě obchodní označení,
d) prohlášení, že v ceně vybraných výrobků není obsažena daň,
místo odeslání,
-6-

e) místo přijetí,
f) datum vystavení dokladu o osvobození od daně,
g) číslo dokladu o osvobození od daně.
(3) Oprávněné nabytí dovezených vybraných výrobků osvobozených od daně se prokazuje zvláštním
povolením podle § 13 povolením k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně,
byla-li povinnost jej vystavit, a zároveň rozhodnutím o propuštění vybraných výrobků do režimu volného
oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo jiným rozhodnutím
správce daně o vyměření daně.
(4) Vybrané výrobky osvobozené od daně lze dopravovat pouze s dokladem o osvobození od daně,
pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 50).
§9
Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit
(1) Povinnost daň ve stanovené lhůtě přiznat a zaplatit vzniká okamžikem uvedení vybraných výrobků
do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. To se netýká odpadních olejů
uvedených v § 45 odst. 1 písm. d).
(2) Při dovozu vybraných výrobků vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit dnem vzniku celního dluhu,
pokud vybrané výrobky nebyly uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně. Nepodléhají-li
vybrané výrobky clu, má se pro účely tohoto zákona za to, že celní dluh vznikl, jsou-li splněny ostatní
podmínky pro jeho vznik, které stanoví zvláštní právní předpis13). Při dovozu vybraných výrobků, které
byly uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně, vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit podle
odstavce 1.
(3) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také
a) u vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně okamžikem jejich
ztráty nebo znehodnocení, s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení,
b) u vybraných výrobků osvobozených od daně okamžikem jejich použití pro jiné účely, než na které se
osvobození od daně vztahuje,
c) u vybraných výrobků, u nichž byla vrácena daň, okamžikem jejich použití pro jiné účely, než na které
se vrácení daně vztahuje,
d) dnem zúčtování ztráty nebo znehodnocení vybraných výrobků, nejpozději však do jednoho měsíce po
zjištění ztráty nebo znehodnocení, s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení; do ztrát a
znehodnocení se nezahrnují ztráty a znehodnocení ve výši technicky zdůvodněných skutečných
výrobních ztrát a ztrát při skladování,
e) dnem nabytí vybraných výrobků nebo dnem jejich prodeje plátci uvedenými v § 4 odst. 1 písm. f)
nebo dnem zjištění, že plátce vybrané výrobky po nějakou dobu držel, nebo že je drží, a to tím dnem,
který nastal dříve,
f) okamžikem porušení režimu podmíněného osvobození od daně během dopravy vybraných výrobků v
tomto režimu (§ 28),
g) dnem přijetí vybraných výrobků, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském
státě a které jsou určeny pro účely podnikání na daňovém území České republiky nebo k plnění úkolů
veřejnoprávního subjektu na daňovém území České republiky nebo dnem ukončení dopravy na
daňovém území České republiky, pokud tyto výrobky byly přijaty plátcem uvedeným v § 4 odst. 1
písm. e) v jiném členském státě a jsou dopravovány na daňové území České republiky,
h) dnem zániku nebo odejmutí povolení pro provozování daňového skladu nebo zvláštního povolení na
přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně; to se nevztahuje na vybrané výrobky,
které se mohou užívat bez zvláštního povolení podle § 13 odst. 21 nebo na vybrané výrobky, pro které
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zvláštní povolení zaniklo podle § 13 odst. 22 písm. d) a které jsou dnem zániku zvláštního povolení
uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně,
h) dnem zániku nebo zrušení povolení k provozování daňového skladu nebo povolení k přijímání
a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně; to se nevztahuje na vybrané výrobky,
které se mohou užívat bez tohoto povolení, nebo na vybrané výrobky, pro které toto povolení
zaniklo podle § 13b a které jsou dnem zániku tohoto povolení uvedeny do režimu podmíněného
osvobození od daně,
i) dnem přijetí vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě, které
byly zaslány právnické nebo fyzické osobě, která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou
hospodářskou činnost, na daňové území České republiky (§ 33), nebo
j) dnem použití vybraných výrobků pro vlastní spotřebu.
(4) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také dnem pozbytí nebo dnem propachtování obchodního
závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, ke kterým náleží nezdaněné vybrané
výrobky nacházející se mimo režim podmíněného osvobození od daně.
§ 11
Osvobození od daně
(1) Od daně jsou osvobozeny vybrané výrobky
a) dovezené, pokud se na ně vztahuje osvobození příležitostného dovozu zboží v osobních zavazadlech
cestujícího, člena posádky letadla nebo dovozu pohonných hmot cestujícím podle zákona
upravujícího daň z přidané hodnoty31a), anebo osvobození od cla, s výjimkou vybraných výrobků,
které se po vývozu vracejí zpět na daňové území České republiky a jsou propuštěny do volného
oběhu,
b) nakoupené bez daně za stavu ohrožení státu a válečného stavu, pokud tak nařídí vláda podle § 137,
c) zrušeno
d) dovezené nebo dopravené z území jiného členského státu nebo z místa dovozu na daňovém území
České republiky na daňové území České republiky pro ozbrojené síly států, které jsou členy
Organizace Severoatlantické smlouvy, s výjimkou ozbrojených sil České republiky pro použití těchto
výrobků těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími nebo k
zásobování jejich jídelen, tyto výrobky mohou být dopravovány z jiného členského státu pouze s
osvědčením o osvobození od spotřební daně vyhotoveným podle vzoru a způsobem uvedeným v
příslušném předpisu Evropské unie,17a)
e) dopravené z území jiného členského státu osobám uvedeným v § 15 odst. 1; tyto výrobky mohou být
dopravovány z jiného členského státu pouze s doklady podle § 27 nebo 27c a s osvědčením o
osvobození od spotřební daně vyhotoveným podle vzoru a způsobem uvedeným v příslušném
předpisu Evropské unie,17a)
f) dovezené ze třetích zemí, pokud jsou tyto vybrané výrobky v rámci omezení a za podmínek
stanovených mezinárodními smlouvami s těmito zeměmi osvobozeny od daně z přidané hodnoty,
g) dovezené mezinárodními organizacemi nebo jejich členy, pokud jsou tyto vybrané výrobky v rámci
omezení a za podmínek stanovených mezinárodními úmluvami zakládajícími tyto organizace,
popřípadě dohodami o umístění jejich sídla, osvobozeny od daně z přidané hodnoty.
(2) Pokud právnická nebo fyzická osoba nakoupila zdaněné vybrané výrobky a použila je pro účely,
na které se vztahuje osvobození od daně, pohlíží se pro účely tohoto zákona na tyto vybrané výrobky,
jako by byly pořízeny za ceny bez daně.
(3) Pro přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně podle odstavce 1 se
nevyžaduje zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně (§ 13).
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(3) Vybrané výrobky osvobozené od daně podle odstavce 1 lze přijímat a užívat bez povolení k
přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.
§ 12
Uplatnění nároku na osvobození od daně
(1) Nárok na osvobození vybraného výrobku od daně, včetně odkazu na příslušné ustanovení tohoto
zákona, podle něhož je nárok uplatňován, je uživatel povinen uplatnit písemně u plátce nebo uživatele, a
to nejpozději před jejich vydáním, jinak nárok na vydání vybraných výrobků bez daně nevznikne. To se
netýká uživatelů uvedených v § 53 odst. 9 a 10 5.
(2) Jedná-li se o dovoz vybraných výrobků, uplatňuje nárok na osvobození vybraného výrobku od
daně uživatel, který musí být současně i deklarantem, a to při podání celního prohlášení, jímž navrhuje
propuštění vybraných výrobků do režimu volného oběhu nebo do režimu aktivního zušlechťovacího styku
v systému navracení. Je-li stanovena povinnost podat celní prohlášení v písemné formě, uplatňuje se
nárok na osvobození od daně rovněž písemně.
(3) Nárok na vydání vybraného výrobku za ceny bez daně uživatel prokazuje předložením zvláštního
povolení na povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, které mu bylo
vydáno podle § 13, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 11 odst. 3, § 32, § 53 odst. 4 až 11, § 73 odst. 2,
§ 87, § 98 a 105a) pokud nelze vybrané výrobky osvobozené od daně přijímat a užívat bez tohoto
povolení; neučiní-li tak, má se za to, že nárok na osvobození vybraných výrobků od daně nebyl uplatněn.
(4) Stanoví-li tento zákon jako podmínku pro vydání vybraného výrobku za cenu bez daně předložení
zvláštního povolení na povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, je
plátce nebo uživatel oprávněn vydat vybraný výrobek pouze uživateli, který takové zvláštní povolení
předloží k nahlédnutí.
(5) Uživatel je povinen bezodkladně umístit přijatý vybraný výrobek osvobozený od daně v místě,
které je uvedeno ve zvláštním povolení v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od daně.
§ 13
Zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
(1) S výjimkou případů podle § 11 odst. 3, § 32, § 53 odst. 4 až 11, § 73 odst. 2, § 87, § 98 a 105a
lze vybrané výrobky přijímat a užívat pouze na základě zvláštního povolení na přijímání a užívání
vybraných výrobků osvobozených od daně (dále jen "zvláštní povolení") vydaného správcem daně, a to
na základě návrhu.
(2) V návrhu na vydání zvláštního povolení musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum
narození navrhovatele,
b) popis místa uskladnění vybraných výrobků osvobozených od daně a popis způsobu jejich
zabezpečení před neoprávněným použitím,
c) název, popřípadě obchodní označení vybraných výrobků,
d) účel použití a předpokládané množství roční spotřeby vybraných výrobků,
e) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo dodavatele, a místo vydání vybraných
výrobků,
f) čestné prohlášení navrhovatele, že jsou splněny podmínky stanovené zvláštními právními předpisy
pro ochranu života a zdraví osob a životního prostředí,
g) zrušeno
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h) očekávaný původ přijímaných vybraných výrobků, zda pocházejí z České republiky, členských zemí
nebo třetích zemí, a místo odeslání,
i) doklad o tom, zda a v jaké výši má navrhovatel v České republice nedoplatek evidovaný celním nebo
finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který
nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních dní,
j) čestné prohlášení navrhovatele, zda mu byla udělena pokuta za závažné nebo opakované porušení
celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel fyzickou osobou, nebo zda navrhovateli, jeho
statutárním orgánům nebo členům statutárních orgánů byla uložena pokuta za závažné nebo
opakované porušení celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel právnickou osobou,
k) evidenční číslo uživatele, pokud již bylo správcem daně navrhovateli přiděleno.
(3) Název vybraného výrobku podle odstavce 2 písm. c) musí být uveden dostatečně přesným
termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit,
jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena, kdyby nebyl osvobozen.
(4) Správce daně si vyžádá podle zvláštního právního předpisu19a) výpis z evidence Rejstříku trestů
týkající se navrhovatele; je-li navrhovatelem právnická osoba, vyžádá si zároveň výpisy z evidence
Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů. Žádost o vydání výpisu z
evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu fyzická
osoba, která není státním občanem České republiky, přikládá navrhovatel k návrhu podle odstavce 2
doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem,
jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To
platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval
nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle
věty první v České republice, vyžádá si správce daně výpis z evidence Rejstříku trestů podle odstavce 4.
(6) Správce daně rozhodne o vydání zvláštního povolení pouze navrhovateli, který není v likvidaci
nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu20). Má-li navrhovatel nedoplatek na daních
nebo clu nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, správce daně vydá povolení
pouze tehdy, je-li zajištěno uhrazení tohoto nedoplatku. V opačném případě návrh zamítne.
(7) Za závažné porušení celních nebo daňových předpisů se pro účely tohoto zákona považuje takové
jejich porušení, za které byla uložena pokuta, úrok z prodlení nebo penále ve výši 250 000 Kč a vyšší;
opakovaným porušením celních nebo daňových předpisů je jejich porušení, k němuž došlo více než
pětkrát během 2 let předcházejících dni podání návrhu.
(8) Navrhovatel je povinen na výzvu správce daně uvést a doložit další údaje potřebné pro správu
daní.
(9) Správce daně prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich správnosti nebo
úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a doložil, a zároveň určí lhůtu, v
níž je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném uplynutí stanovené lhůty správce daně návrh
odloží.
(10) Celní úřad ve zvláštním povolení uvede skutečnosti podle odstavce 2 písm. a), b), c), d), e), a h).
(11) Celní úřad může ve zvláštním povolení stanovit další podmínky zabezpečení vybraných výrobků
nebo uložit opatření potřebná k zabránění jejich neoprávněného použití.
(12) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání zvláštního povolení do 60 kalendářních dní od
zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelze-li vzhledem
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k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit Generální ředitelství cel.
Nemůže-li správce daně rozhodnout do 60 kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je
povinen o tom navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.
(13) Rozhodnutí o vydání zvláštního povolení vyhotoví správce daně ve třech stejnopisech, z nichž
jedno je určeno uživateli, druhé dodavateli vybraných výrobků a třetí správci daně příslušnému dodavateli
vybraných výrobků.
(14) Správce daně v souvislosti s vydáním prvního zvláštního povolení přidělí uživateli evidenční
číslo a vydá osvědčení o evidenci.
(15) V rozhodnutí o zvláštním povolení stanoví správce daně dobu jeho platnosti, která počíná běžet
dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Zvláštní povolení platí nejméně do konce kalendářního roku, v
němž nabylo rozhodnutí o jeho udělení právní moci, a nejdéle do konce třetího kalendářního roku od
konce roku, v němž bylo rozhodnutí o jeho udělení vydáno, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 73); to
neplatí, jde-li o zvláštní povolení týkající se lihu, v němž lze stanovit platnost pouze do konce
kalendářního roku, v němž bylo zvláštní povolení vydáno.
(16) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání zvláštního povolení vyhovuje, se neodůvodňuje.
(17) O vydání nového zvláštního povolení je uživatel povinen požádat nejpozději tři kalendářní
měsíce před ukončením doby platnosti předchozího zvláštního povolení, pokud hodlá nepřerušeně
přijímat vybrané výrobky osvobozené od daně.
(18) Uživatel je povinen oznámit správci daně každou změnu údajů podle odstavce 2 písm. a) nebo b)
do 5 kalendářních dní ode dne jejího vzniku a změnu údajů podle odstavce 2 písm. c), d), e) nebo h) je
uživatel povinen oznámit předem.
(19) Dojde-li ke změně
a)
b)
c)
d)

sídla nebo místa pobytu uživatele,
předpokládaného množství roční spotřeby vybraných výrobků,
sídla nebo místa pobytu dodavatele vybraných výrobků, nebo
místa vydání vybraných výrobků,
správce daně vydá rozhodnutí o změně původního zvláštního povolení.

(20) Dojde-li ke změně ostatních skutečností a údajů uvedených ve zvláštním povolení, správce daně
rozhodne o vydání nového zvláštního povolení a o odejmutí zvláštního povolení předchozího. Zanikne-li
původní zvláštní povolení uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, v případném rozhodnutí o vydání
nového zvláštního povolení správce daně rozhodne o odejmutí původního zvláštního povolení.
(21) Pokud zvláštní povolení zaniklo uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, a uživatel nepožádal o
vydání nového zvláštního povolení podle odstavce 17 a pokud tento uživatel ještě skladuje vybrané
výrobky získané na základě tohoto zaniklého zvláštního povolení, může je užívat i po zániku platnosti
tohoto povolení až do vyčerpání zásob za podmínky, že
a) provede za přítomnosti úřední osoby správce daně, nejpozději do 5 kalendářních dní poté, co zvláštní
povolení zaniklo, inventuru uvedených vybraných výrobků a její výsledek oznámí nejpozději
následující pracovní den správci daně příslušnému místu, ve kterém jsou tyto vybrané výrobky
osvobozené od daně na základě zaniklého zvláštního povolení umístěny,
b) uvedené vybrané výrobky budou užívány pouze pro účely a za podmínek, které byly uvedeny v
zaniklém zvláštním povolení, na jehož základě byly uživatelem odebrány.
(22) Zvláštní povolení zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li uživatel právnickou osobou,
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c) smrtí uživatele nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení uživatele za mrtvého,
d) dnem, kdy pro prostorově ohraničené místo [§ 3 písm. g)], ve kterém jsou umístěny vybrané výrobky
osvobozené od daně na základě zvláštního povolení, nabude právní moci rozhodnutí o povolení k
provozování daňového skladu podle § 20,
e) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek uživatele, nebo
f) dnem zániku živnostenského oprávnění.21)
(23) Správce daně odejme zvláštní povolení, jestliže
a) vybraný výrobek byl použit na jiné účely, než které byly ve zvláštním povolení uvedeny, a uživatel z
tohoto vybraného výrobku nezaplatil daň,
b) uživatel neplní podmínky stanovené zvláštním povolením nebo porušuje závažným způsobem
povinnost vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím
trvalost účetních záznamů v souvislosti se skutečnostmi vyplývajícími z povolení nebo nevede nebo
evidenci podle tohoto zákona (§ 40),
c) pominuly důvody nebo se změnily podmínky, na jejichž základě bylo zvláštní povolení vydáno, a
uživatel nepožádal o jeho změnu,
d) po dobu 12 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o vydání zvláštního povolení nebyl uskutečněn
nákup vybraných výrobků osvobozených od daně podle tohoto zvláštního povolení, nebo
e) uživatel o to požádá.
(24) Zanikne-li zvláštní povolení nebo je-li zvláštní povolení odejmuto, uživatel provede za
přítomnosti úřední osoby správce daně nejpozději do 5 kalendářních dní, inventuru zásob vybraných
výrobků a nejpozději následující pracovní den po provedení inventury předloží daňové přiznání a zaplatí
daň, pokud se nejedná o případ podle odstavce 21. V případě, že dojde k zániku zvláštního povolení podle
odstavce 22 písm. c), provede ve stejné lhůtě inventuru osoba oprávněná pokračovat v živnosti podle
živnostenského zákona; není-li inventura ve stanovené lhůtě osobou oprávněnou pokračovat v živnosti
podle živnostenského zákona provedena, provede ji správce daně. Inventarizace nemusí být provedena,
zaniklo-li zvláštní povolení uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, nebo bylo-li podle odstavce 20
odejmuto, pokud bylo téže osobě z těchto důvodů vydáno zvláštní povolení nové.
§ 13
Přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
(1) Vybrané výrobky osvobozené od daně lze přijímat a užívat pouze na základě pravomocného
povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.
(2) Vybrané výrobky osvobozené od daně lze přijímat pouze od dodavatele uvedeného v
povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.
(3) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k přijímání a užívání vybraných
výrobků osvobozených od daně novým, lze vybrané výrobky osvobozené od daně přijímat a užívat
na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
§ 13a
Povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
(1) Je-li v návrhu na vydání povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených
od daně uvedeno více dodavatelů, správce daně vydá toto povolení ke každému dodavateli
samostatně.
(2) Správce daně zašle stejnopis povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků
osvobozených od daně dodavateli těchto vybraných výrobků.

- 12 -

§ 13b
Zánik povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
Povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně zaniká rovněž dnem,
kdy nabude právní moci povolení k provozování daňového skladu pro prostorově ohraničené místo,
ve kterém jsou umístěny vybrané výrobky osvobozené od daně na základě povolení k přijímání a
užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.
§ 13c
Zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně z moci úřední
Správce daně zruší povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně
rovněž, pokud
a) byl vybraný výrobek osvobozený od daně použit na jiný účel, než který byl v tomto povolení
uveden, a uživatel ve stanovené lhůtě nezaplatil daň, nebo
b) uživatel po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců neuskuteční nákup vybraných
výrobků osvobozených od daně podle tohoto povolení.
§ 14
Vracení daně plátci
(1) U zdaněných vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu vzniká plátci nárok na
vrácení daně dnem
a) jejich propuštění do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, prokáže-li
plátce výstup vybraných výrobků z daňového území Evropské unie,
b) jejich opětovného uvedení do režimu podmíněného osvobození od daně; daň může být vrácena jenom
provozovateli daňového skladu, jenž je uvedl do volného daňového oběhu a jemuž byly tyto vybrané
výrobky vráceny jako nepřevzaté kupujícím nebo z důvodu vypořádání nároků z vad vybraných
výrobků; daň může být vrácena pouze v případě, že provozovatel daňového skladu úplatu za tyto
vybrané výrobky neobdržel nebo pokud tuto úplatu kupujícímu vrátil.
(2) Plátci, který dopraví vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území
České republiky do jiného členského státu pro účely podnikání nebo pro plnění úkolů veřejnoprávního
subjektu, vzniká nárok na vrácení daně za podmínek, že
a) před odesláním vybraných výrobků správci daně oznámí, že uplatní nárok na vrácení daně; s tímto
oznámením předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky, které budou dopraveny do jiného
členského státu, byla na daňovém území České republiky zaplacena,
b) vybrané výrobky jsou dopravovány se zjednodušeným průvodním dokladem (§ 30),
c) předloží navrácené vyhotovení zjednodušeného průvodního dokladu řádně potvrzené příjemcem,
d) předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky, které byly dopraveny do jiného členského
státu, byla na daňovém území České republiky zaplacena nebo přiznána a zaplacena,
d) e) předloží doklad o
1. zaplacení daně v členském státě určení,
2. zaplacení daně v členském státě, ve kterém došlo ke ztrátě během dopravy nebo ve kterém byla
ztráta během dopravy zjištěna, s výjimkou nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení, nebo
3. skutečnosti, že vybraný výrobek není v členském statě určení předmětem daně nebo že je od daně
osvobozen, vydaný příslušnými orgány členského státu určení,
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e) f) u zdaněných vybraných výrobků, které podléhají značení podle tohoto zákona a byly uvedeny do
volného daňového oběhu na daňovém území České republiky, předloží potvrzení od správce daně
jiného členského státu, že značení podle tohoto zákona byla zničena nebo odstraněna.
Nárok na vrácení daně vzniká dnem splnění poslední podmínky ze všech podmínek uvedených v
písmenech a) až e) f).
(3) Plátci, který předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky byla zaplacena na daňovém území
České republiky a tyto výrobky byly zaslány fyzické osobě do jiného členského státu (§ 33), a doklad o
tom, že daň za vybrané výrobky byla přiznána v tomto jiném členském státě, vzniká nárok na vrácení
daně dnem předložení těchto dokladů. V případě ztráty během dopravy, s výjimkou nepředvídatelné
ztráty nebo znehodnocení, musí být nárok na vrácení daně doložen také dokladem o tom, že daň byla
zaplacena v členském státě, ve kterém ke ztrátě došlo nebo ve kterém byla ztráta zjištěna.
(4) U zdaněných vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu vzniká oprávněným
příjemcům nebo výrobcům, kteří nejsou provozovateli daňového skladu, pokud vybrané výrobky vlastní,
nárok na vrácení daně, dojde-li k nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení.
(5) Nárok na vrácení daně může plátce uplatnit v daňovém přiznání (§ 18).
(6) Nárok na vrácení daně může plátce uplatnit pouze do výše skutečně zaplacené daně vypočtené
sazbou daně platnou v den dovozu nebo v den uvedení vybraného výrobku do volného daňového oběhu.
(7) Přesahuje-li ve zdaňovacím období částka nároku na vrácení daně částku daňové povinnosti,
postupuje se při vypořádání rozdílu mezi těmito částkami obdobně jako při vypořádání daňového
přeplatku.
(8) Pokud plátce daně neuplatní nárok na vrácení daně, pohlíží se při dalším uvedení vybraných
výrobků do volného daňového oběhu na tyto výrobky tak, jako kdyby byl tento nárok uplatněn a přiznán.
(9) Nárok na vrácení daně upravuje rovněž § 28 odst. 10 tohoto zákona pro případy porušení režimu
podmíněného osvobození od daně během dopravy, § 54 a 56a pro případy týkající se vrácení daně z
minerálních olejů a § 78 odst. 6 pro případy týkající se vracení daně z lihu.
(10) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na osoby, kterým byla vrácena daň z vybraných
výrobků podle § 15 nebo 15a, pokud uvedené osoby tyto vybrané výrobky vyvezly nebo dopravily nebo
zaslaly do jiného členského státu.
§ 19
Podmíněné osvobození od daně
(1) Vybraný výrobek je v režimu podmíněného osvobození od daně, jestliže je
a) umístěn v daňovém skladu podle § 3 písm. g),
b) dopravován za podmínek stanovených pro dopravu a vývoz (§ 24 až 27f).
(2) Za daňový sklad se považuje
a) podnik na výrobu vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek
stanovených tímto zákonem vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá,
pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 59 a § 78 odst. 3), nebo
b) sklad vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených tímto
zákonem vybrané výrobky skladuje, zpracovává, přijímá nebo odesílá, pokud tento zákon nestanoví
jinak (§ 59, 89 a 99).
(3) Vybrané výrobky se mohou vyrábět výhradně v podniku na výrobu vybraných výrobků podle
odstavce 2 písm. a), pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 59 odst. 2, § 78 odst. 3, § 89 odst. 3, § 99 odst.
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3 a 5 a § 100a odst. 1). Porušení této povinnosti, které se podle živnostenského zákona považuje za
závažné porušení podmínky stanovené zákonem o spotřebních daních, správce daně oznámí příslušnému
obecnímu živnostenskému úřadu.
(4) V daňovém skladu mohou být vybrané výrobky umístěny pouze v režimu podmíněného
osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak (odstavec 5 a § 59 odst. 3).
(5) V případě založení nového daňového skladu mohou být společně s vybranými výrobky, které jsou
v režimu podmíněného osvobození od daně, umístěny i vybrané výrobky již uvedené do volného
daňového oběhu, které byly umístěny v prostorově ohraničeném místě [§ 3 písm. g)] v den, kdy nabylo
rozhodnutí o povolení k provozování nového daňového skladu právní moci, a to nejdéle po dobu šesti
kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém uvedené rozhodnutí o povolení k provozování
daňového skladu nabylo právní moci. Tyto výrobky uvedené do volného daňového oběhu musí být
skladovány a evidovány samostatně, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 59 odst. 3).
(6) Na vybrané výrobky, na které se vztahuje režim s podmíněným osvobozením od cla, se nevztahují
ustanovení upravující režim podmíněného osvobození od daně.
(7) V případech podle § 13 odst. 22 písm. d) 13b jsou vybrané výrobky osvobozené od daně na
základě zvláštního povolení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od
daně umístěné v prostorově ohraničeném místě, pro které nabylo právní moci rozhodnutí o povolení k
provozování daňového skladu podle § 20, uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně dnem
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
§ 19a
Provozování daňového skladu
(1) Daňový sklad lze provozovat pouze na základě pravomocného povolení k provozování
daňového skladu.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k provozování daňového skladu
novým, lze daňový sklad provozovat na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
§ 19b
Další podmínka pro vydání povolení k provozování daňového skladu
(1) Podmínkou pro vydání povolení k provozování daňového skladu je rovněž poskytnutí
zajištění daně způsobem a ve výši stanovené tímto zákonem.
(2) Zajištění daně se poskytuje pro každý daňový sklad samostatně.
§ 19c
Povolení k provozování daňového skladu
(1) Správce daně v povolení k provozování daňového skladu přidělí evidenční číslo rovněž
daňovému skladu, nebylo-li přiděleno dříve.
(2) Je-li v návrhu na vydání povolení k provozování daňového skladu uvedeno více daňových
skladů, správce daně vydá povolení k provozování daňového skladu ke každému daňovému skladu
samostatně.
§ 20
Povolení k provozování daňového skladu
(1) Daňový sklad lze provozovat pouze na základě povolení, vydaného na návrh správcem daně.
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(2) V návrhu na vydání povolení musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,
b) seznam navrhovaných daňových skladů a seznam daňových skladů, k jejichž provozování již bylo
povolení vydáno,
c) technická dokumentace, popis daňového skladu s připojeným náčrtem včetně uvedení druhu
daňového skladu a jeho umístění, popis způsobu zabezpečení vybraných výrobků před
neoprávněným použitím, popis měřicích zařízení a prohlášení o způsobu zajištění jejich ověřování
nebo kalibrací, návrh dne založení daňového skladu,
d) technologický popis postupu výroby vybraných výrobků s uvedením zpracovávaných surovin, popis
výrobků, které mají být vyrobeny, vlastností rozhodných pro jejich zdanění, vedlejších výrobků a
případně odpadu a předpokládaný roční objem výroby, zpracování, skladování a prodeje vybraných
výrobků, jedná-li se o podnik na výrobu vybraných výrobků, nebo popis a předpokládaný roční
objem skladovaných vybraných výrobků, jejich zpracování a prodeje, jedná-li se o sklad vybraných
výrobků,
e) čestné prohlášení navrhovatele, že jsou splněny podmínky stanovené zvláštními právními předpisy
pro ochranu života a zdraví osob a životního prostředí,
f) zrušeno
g) předpokládaný původ přijímaných vybraných výrobků, zda pocházejí z České republiky, členských
zemí nebo třetích zemí,
h) zrušeno
i) předpokládané určení prodávaných vybraných výrobků, zda budou dopravovány v režimu
podmíněného osvobození od daně, uvedeny do volného daňového oběhu, nebo dodávány osvobozené
od daně a zda jsou určeny pro dodání na daňové území České republiky, do členských zemí nebo do
třetích zemí,
j) popis zvláštních operací v rámci zpracování vybraných výrobků, například aditivace, barvení a
značkování,
k) způsob zajištění daně,
l) doklad o tom, zda a v jaké výši má navrhovatel v České republice nedoplatek evidovaný celním nebo
finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který
nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních dní,
m) čestné prohlášení navrhovatele, zda mu byla udělena pokuta za závažné nebo opakované porušení
celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel fyzickou osobou, nebo zda navrhovateli, jeho
statutárním orgánům nebo členům statutárních orgánů byla uložena pokuta za závažné nebo
opakované porušení celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel právnickou osobou,
n) název, popřípadě obchodní označení vybraných výrobků vyráběných, zpracovávaných,
skladovaných, přijímaných, odesílaných nebo užívaných pro vlastní spotřebu a účel užití.
(3) Název vybraného výrobku podle odstavce 2 písm. n) musí být uveden dostatečně přesným
termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit,
jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.
(4) Správce daně si vyžádá podle zvláštního právního předpisu19a) výpis z evidence Rejstříku trestů
týkající se navrhovatele; je-li navrhovatelem právnická osoba, vyžádá si zároveň výpisy z evidence
Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů. Žádost o vydání výpisu z
evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu fyzická
osoba, která není státním občanem České republiky, přikládá navrhovatel k návrhu podle odstavce 2
doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem,

- 16 -

jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To
platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval
nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle
věty první v České republice, vyžádá si správce daně výpis z evidence Rejstříku trestů podle odstavce 4.
(6) Správce daně rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání povolení obsahuje
náležitosti uvedené v odstavci 2 a navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle
zvláštního právního předpisu. Má-li navrhovatel nedoplatek na daních nebo clu nebo nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, správce daně vydá povolení pouze tehdy, je-li
zajištěno uhrazení tohoto nedoplatku. V opačném případě návrh zamítne.
(7) Navrhovatel je povinen na výzvu správce daně uvést a doložit další údaje potřebné pro správu
daní.
(8) Správce daně prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich správnosti nebo
úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a doložil, a zároveň určí lhůtu, v
níž je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném uplynutí stanovené lhůty správce daně návrh
odloží.
(9) Správce daně stanoví pro každý daňový sklad výši zajištění daně a vydá povolení k provozování
daňového skladu pouze tehdy, zajistí-li navrhovatel daň podle § 21.
(10) Správce daně vydává samostatné povolení pro každý daňový sklad a uvádí v něm skutečnosti
podle odstavce 2 písm. a), c), d), j) a n), s výjimkou technické dokumentace a s výjimkou
technologického popisu postupu výroby vybraných výrobků.
(11) Správce daně může v povolení stanovit další podmínky pro zabezpečení vybraných výrobků nebo
uložit opatření potřebná k zabránění jejich neoprávněného použití.
(12) Správce daně při vydání povolení přidělí každému daňovému skladu evidenční číslo a vydá
osvědčení o evidenci.
(13) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 kalendářních dní od zahájení řízení;
ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelze-li vzhledem k povaze věci
rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže nadřízený správce daně. Nemůže-li
správce daně rozhodnout do 60 kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinen o tom
navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.
(14) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení k provozování daňového skladu vyhovuje, se
neodůvodňuje.
(15) Provozovatel daňového skladu je povinen oznámit prostřednictvím správce daně, v jehož územní
působnosti se daňový sklad nachází (dále jen „správce daně místně příslušný daňovému skladu“) každou
změnu skutečností a údajů uvedených v povolení, a to do 5 kalendářních dní od jejího vzniku. Správce
daně místně příslušný daňovému skladu změny prověří a o výsledku sepíše protokol, který s oznámením
provozovatele daňového skladu postoupí správci daně.
(16) Dojde-li ke změně sídla nebo místa pobytu provozovatele daňového skladu, údajů o
provozovaných daňových skladech podle odstavce 2 písm. b), měřicích zařízení, množství vyráběných
nebo skladovaných vybraných výrobků, správce daně rozhodne o změně původního povolení. Pokud
dojde ke změně množství vyráběných nebo skladovaných vybraných výrobků, může správce daně
stanovit v povolení další podmínky pro zabezpečení vybraných výrobků nebo uložit opatření potřebná k
zabránění jejich neoprávněného použití.
(17) Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v povolení, správce daně rozhodne o vydání
nového povolení a o odejmutí povolení předchozího.
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(18) Povolení k provozování daňového skladu zaniká
a)
b)
c)
d)

zánikem právnické osoby, je-li plátce právnickou osobou,
smrtí plátce nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení provozovatele za mrtvého,
dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek plátce, nebo
dnem zániku živnostenského oprávnění.21)
(19) Správce daně povolení k provozování daňového skladu odejme, jestliže

a) pominuly důvody, na jejichž základě bylo vydáno,
b) plátce po udělení povolení neplní povinnosti, které jsou podmínkou pro jeho vydání podle odstavce
6, nebo porušuje závažným způsobem povinnost vést účetnictví správné, úplné, průkazné,
srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů v souvislosti se
skutečnostmi vyplývajícími z povolení nebo nevede nebo evidenci podle tohoto zákona (§ 37 a 38),
nebo jinak porušuje povinnosti provozovatele daňového skladu a ani uložení pokuty nevedlo k
nápravě nebo nejsou splněny podmínky zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným
použitím uvedené v povolení,
c) plátce o odnětí povolení požádá,
d) plátce po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně neprovozuje daňový sklad,
nebo
e) plátce ve stanovené lhůtě nedoplní zajištění daně.
(20) Pokud je plátci, který je provozovatelem dvou či více daňových skladů, odejmuto povolení k
provozování některého daňového skladu podle odstavce 19 písm. b), odejmou se mu také povolení k
provozování ostatních daňových skladů.
(21) Bylo-li povolení k provozování daňového skladu odejmuto podle odstavce 19 písm. b), d), e)
nebo podle odstavce 20, může být takovému provozovateli daňového skladu vydáno nové povolení k
provozování daňového skladu nejdříve po dvou letech po nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí
povolení k provozování daňového skladu.
(22) Zanikne-li povolení k provozování daňového skladu nebo je-li toto povolení odejmuto,
a) plátce provede za přítomnosti úřední osoby správce daně místně příslušného daňovému skladu
nejpozději do 5 kalendářních dní inventuru zásob vybraných výrobků a nejpozději následující
pracovní den po uplynutí této lhůty předloží daňové přiznání a zaplatí daň; ve stejné lhůtě provede
inventarizaci osoba oprávněná pokračovat v živnosti podle živnostenského zákona v případě zániku
daňového skladu podle odstavce 18 písm. b); není-li inventura ve stanovené lhůtě osobou oprávněnou
pokračovat v živnosti podle živnostenského zákona provedena, provede ji správce daně místně
příslušný daňovému skladu; inventarizace nemusí být provedena, bylo-li v souvislosti se změnou
údajů podle odstavce 17 vydáno povolení nové,
b) správce daně může v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k rozsahu zásob, prodloužit
lhůtu k provedení inventury vybraných výrobků podle písmene a), nejdéle na 10 dní,
c) správce daně použije zajištění daně na úhradu pohledávek týkajících se daně a případný zůstatek
zajištění daně vrátí do 30 kalendářních dní od použití zajištění na úhradu pohledávek týkajících se
daně včetně jejího příslušenství,
d) správce daně v případě, že zajištění daně je poskytnuto formou ručení, požádá ručitele o úhradu
pohledávek týkajících se daně včetně jejího příslušenství.
§ 20
Zrušení povolení k provozování daňového skladu z moci úřední
(1) Správce daně zruší povolení k provozování daňového skladu rovněž, pokud provozovatel
daňového skladu po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců neprovozuje daňový sklad.
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(2) Pokud bylo povolení k provozování daňového skladu zrušeno z moci úřední, s výjimkou
zrušení podle odstavce 1, správce daně zruší všechna ostatní povolení k provozování daňového
skladu, která byla tomuto provozovateli daňového skladu vydána.
(3) Pokud bylo povolení k provozování daňového skladu zrušeno z moci úřední, s výjimkou
zrušení podle odstavce 1, může osoba, jíž bylo toto povolení zrušeno, podat návrh na vydání
povolení k provozování daňového skladu nejdříve po uplynutí 2 let od zrušení tohoto povolení.
§ 21
Zajištění daně
(1) Zajištění daně může být poskytnuto
a) složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem
daně, přičemž složiteli nevzniká nárok na úrok ze složené částky,
b) finanční zárukou, kterou přijal správce daně, nebo
c) ručením, pokud osobu ručitele povolí správce daně.
(2) Má-li být daň zajištěna ručením, ručitel v záruční listině podle vzoru a náležitostí stanovených
v prováděcím právním předpisu musí prohlásit, že s dlužníkem splní zaručenou výši daně a jejího
příslušenství do výše uvedené v záruční listině.
(3) Jestliže dlužník nezaplatí daň v zákonné lhůtě její splatnosti, správce daně jej vyzve k jejímu
zaplacení. Byla-li daň zajištěna ručením, zašle správce daně tuto výzvu ručiteli na vědomí.
(4) (3) Správce daně použije zajištění daně na úhradu daně, pokud daň není zaplacena v zákonné lhůtě
její splatnosti.
(5) (4) Byla-li daň zajištěna ručením, správce daně vyzve ručitele ke splnění jeho ručitelské
povinnosti, pokud není daň zaplacena v zákonné lhůtě její splatnosti a výzva dlužníkovi k zaplacení daně
a jejího příslušenství, vydaná podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, byla marná.
(6) (5) Ručitel může i bez udání důvodů své ručení vypovědět, účinky výpovědi jsou naplněny až 16.
dnem po doručení výpovědi správci daně. Ručitel však ručí za všechny nedoplatky na spotřební dani,
které v období od okamžiku nabytí účinnosti povolení ručit do nabytí účinnosti výpovědi ručení vznikly
nebo vzniknou.
(7) (6) Pro každý daňový sklad musí zajištění daně odpovídat, pokud tento zákon nestanoví jinak
(§ 58 a 77),
a) výši daně, která připadá na vybrané výrobky, u nichž provozovatel daňového skladu předpokládá, že
bude zahájena jejich doprava ve zdaňovacím období, ve kterém se zajištění daně poskytuje; minimální
výše zajištění daně však musí odpovídat jedné dvanáctině výše daně, která připadala na vybrané
výrobky, u nichž provozovatel daňového skladu zahájil dopravu v běžném roce bezprostředně
předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně poskytuje,
b) jedné dvanáctině výše daňové povinnosti, která provozovateli daňového skladu vznikla podle § 8 při
výrobě vybraných výrobků v běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve
kterém se zajištění daně poskytuje; to se týká jen těch vybraných výrobků, které jsou v tomto
zdaňovacím období umístěny v daňovém skladu v režimu podmíněného osvobození od daně a u nichž
daň již není zajištěna podle písmene a),
c) jedné dvanáctině výše daně, která připadá na vybrané výrobky přijaté provozovatelem daňového skladu
v běžném roce bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém se zajištění daně
poskytuje; to se týká jen těch vybraných výrobků, které jsou v tomto zdaňovacím období umístěny
v daňovém skladu v režimu podmíněného osvobození od daně a u nichž daň již není zajištěna podle
písmene a) nebo b) nebo jsou tyto výrobky přijaty v místě přímého dodání.
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(8) (7) V případě nově založeného daňového skladu musí zajištění daně odpovídat očekávané daňové
povinnosti nebo výši daně podle odstavce 7 odstavce 6 za jednu dvanáctinu běžného roku bezprostředně
následujícího po zdaňovacím období, ve kterém byl daňový sklad založen. Za den založení daňového
skladu se považuje den, kdy povolení k provozování daňového skladu nabylo právní moci.
(9) (8) Provozovatel daňového skladu je povinen průběžně sledovat výši zajištění daně a předávat
správci daně podle jeho požadavků evidenční údaje vztahující se k daňové povinnosti, která vznikla při
výrobě vybraných výrobků.
(10) (9) Provozovatel daňového skladu je povinen sledovat výši zajištění daně. Pokud součet skutečné
výše daňové povinnosti a výše daně podle odstavce 7 6 za tři po sobě jdoucí zdaňovací období je vyšší
než součet tří dvanáctin výše daňové povinnosti, která vznikla při výrobě vybraných výrobků v běžném
roce, a tří dvanáctin výše daně, která připadá na vybrané výrobky přijaté provozovatelem daňového
skladu v běžném roce, je provozovatel daňového skladu povinen zvýšit zajištění daně ve lhůtě 10 dní ode
dne zjištění rozdílu. To neplatí v případech, kdy bylo podle odstavce 12 11 povoleno rozhodnuto o
snížení výše zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně bylo upuštěno.
(11) (10) Pokud bude výše daňové povinnosti vzniklé podle § 8 při výrobě vybraných výrobků a daně
připadající na vybrané výrobky přijaté provozovatelem daňového skladu, které nevstupují do výroby,
nižší o 20 % než výše zajištění daně ve třech po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích, provozovatel
daňového skladu může prostřednictvím správce daně místně příslušného daňovému skladu požádat
správce daně o snížení zajištění daně. Správce daně rozhodne o žádosti do 30 dnů ode dne, kdy mu byla
postoupena. Vznikne-li tak vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 10 dnů ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí o snížení zajištění daně.
(12) (11) Provozovatel daňového skladu může též požádat o snížení výše zajištění daně nebo o
upuštění od zajištění daně. Správce daně může povolit může rozhodnout o snížení zajištění daně nebo
povolit nebo o upuštění od zajištění daně, pokud nejsou pochybnosti o daňové spolehlivosti žadatele,
s tím tom, že žadatel vykazuje dlouhodobou finanční stabilitu, plní řádně a včas své platební povinnosti,
je schopen plně dostát svým peněžním dluhům a aktivně spolupracuje s orgány Celní správy České
republiky. Žadatel prokazuje svoji daňovou spolehlivost, dlouhodobou finanční stabilitu, plnění
platebních povinností a schopnost dostát dluhům způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis.
(12) Správce daně rozhodne o žádosti o snížení zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně
ve lhůtě 60 dnů ode dne podání této žádosti; ve zvlášť složitých případech může tuto lhůtu
prodloužit nejblíže nadřízený správce daně. O tomto prodloužení lhůty správce daně žadatele
vhodným způsobem vyrozumí.
(13) (12) (13) Provozovatel daňového skladu může též požádat o snížení výše zajištění daně nebo o
upuštění od zajištění daně. Správce daně může povolit snížení zajištění daně nebo povolit upuštění od
zajištění daně, pokud nejsou pochybnosti o daňové spolehlivosti žadatele, s tím, že žadatel vykazuje
dlouhodobou finanční stabilitu, plní řádně a včas své platební povinnosti, je schopen plně dostát svým
peněžním dluhům a aktivně spolupracuje s orgány Celní správy České republiky. Žadatel prokazuje svoji
daňovou spolehlivost, dlouhodobou finanční stabilitu, plnění platebních povinností a schopnost dostát
peněžním dluhům způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis.
(13) (12) (13) Rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně se vydává
nejdéle na dobu 1 roku ode dne vydání tohoto rozhodnutí. Provozovatel daňového skladu může o
vydání rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně, které má
bezprostředně navazovat na stávající rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo o upuštění od
zajištění daně, požádat nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby, na kterou bylo stávající
rozhodnutí vydáno; tuto lhůtu nelze navrátit v předešlý stav.
(14) (13) (14) K nové žádosti podané před uplynutím tří měsíců od nabytí právní moci zamítavého
rozhodnutí se nepřihlíží.
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(15) (14) (15) Provozovatel daňového skladu je povinen oznámit správci daně každou změnu
skutečností, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo o upuštění od jeho
poskytnutí zajištění daně, a to do 5 kalendářních dní ode dne vzniku změny.
(16) (15) (16) Správce daně může změnit nebo zrušit rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo o
upuštění od jeho poskytnutí zajištění daně, pokud by bylo ohroženo zaplacení daně nebo pokud se změní
skutečnosti, na jejichž základě bylo zajištění daně sníženo nebo bylo od něj upuštěno.
(17) Ustanovení o zajištění daně platí pro oprávněného příjemce pro opakované přijímání
vybraných výrobků obdobně, s výjimkou § 58 odst. 1, § 77 odst. 1 a 2, § 90 a § 116a.
§ 21a
Povolení ručitele
(1) Ručitelem může být fyzická osoba s místem pobytu na území České republiky nebo právnická
osoba, které bylo povoleno být ručitelem správcem daně.
(2) Ručitelem nemůže být
a) dlužník nebo člen statutárního nebo dozorčího orgánu nebo společník dlužníka, zaměstnanec nebo
zaměstnavatel dlužníka,
b) osoba, která vlastní, kontroluje nebo má přímo či nepřímo v držení 5 % nebo více hodnoty akcií nebo
podílů s hlasovacím právem dlužníka,
c) člen rodiny dlužníka.
(3) Má-li být zajištění daně pro provozování daňového skladu poskytnuto ručením, o povolení
ručitele rozhoduje správce daně, který také rozhoduje o povolení k provozování daňového skladu.
Povolení zajistit daň ručením je součástí povolení k provozování daňového skladu.
(4) Má-li být zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od
daně poskytnuto ručením, o povolení ručitele rozhoduje správce daně místně příslušný daňovému skladu
odeslání, v jehož územní působnosti se nachází daňový sklad (dále jen „správce daně místně
příslušný daňovému skladu“), který vybrané výrobky odesílá, pokud zajištění daně pro dopravu
vybraných výrobků není poskytováno ze zajištění daně pro provozování daňového skladu.
(5) Povolení ručit lze vydat pouze takové osobě, jejíž finanční situace je taková, že může za osobu,
které ručí, zaplatit daň včetně jejího příslušenství do výše zaručené částky uvedené v záruční listině.
(6) Správce daně nevydá povolení ručit nebo takové povolení ručiteli odejme v případech, kdy má
oprávněné pochybnosti o schopnosti ručitele plnit jeho ručitelské povinnosti.
(7) Správce daně je oprávněn požadovat po žadateli o povolení ručitele informace týkající se ručitele
obdobné jako v případě, kdy provozovatel daňového skladu podává žádost o snížení zajištění daně nebo o
upuštění od poskytnutí zajištění daně.
(8) Je-li odejmuto povolení zajištění daně ručením při provozování daňového skladu, rozhodnutí
správce daně o odejmutí povolení se doručí provozovateli daňového skladu. Odvolání proti rozhodnutí
nemá odkladný účinek.
(9) Je-li odejmuto povolení zajištění daně ručením pro dopravu vybraných výrobků a daň nebyla
zajištěna ze zajištění daně při provozování daňového skladu, rozhodnutí správce daně o odejmutí
povolení se doručí osobě, která při dopravě vybraných výrobků má daň zajistit nebo daň zajistila.
Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí povolení nemá odkladný účinek.
(10) Zjistí-li kterýkoli orgán Celní správy České republiky nebo orgán Finanční správy České
republiky skutečnosti svědčící o neschopnosti nebo nevůli plnit ručitelské povinnosti ručitelem, oznámí
tyto skutečnosti nejpozději první pracovní den po zjištění správci daně, který vydal povolení k ručení.
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§ 22
Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků
(1) Oprávněný příjemce může vybrané výrobky opakovaně přijímat v režimu podmíněného
osvobození od daně jen na základě povolení vydaného na návrh správcem daně.
(2) V návrhu na vydání povolení musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,
a) předpokládaný roční objem vybraných výrobků přijímaných v režimu podmíněného osvobození od
daně,
b) název, popřípadě obchodní označení vybraných výrobků přijímaných v režimu podmíněného
osvobození od daně,
c) čestné prohlášení navrhovatele, že neporušuje podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro
ochranu života a zdraví osob a životního prostředí,
d) doklad o tom, zda a v jaké výši má navrhovatel v České republice nedoplatek evidovaný celním nebo
finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který
nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních dní,
e) doklad o tom, zda a v jaké výši má navrhovatel v České republice nedoplatek evidovaný celním nebo
finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který
nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních dní,
f) čestné prohlášení navrhovatele, zda mu byla udělena pokuta za závažné nebo opakované porušení
celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel fyzickou osobou, nebo zda navrhovateli, jeho
statutárním orgánům nebo členům statutárních orgánů byla uložena pokuta za závažné nebo
opakované porušení celních nebo daňových předpisů, je-li navrhovatel právnickou osobou,
g) sdělení o způsobu zajištění daně.
(3) Název vybraného výrobku podle odstavce 2 písm. c) musí být uveden dostatečně přesným
termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit,
jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.
(4) Správce daně si vyžádá podle zvláštního právního předpisu19a) výpis z evidence Rejstříku trestů
týkající se navrhovatele; je-li navrhovatelem právnická osoba, vyžádá si zároveň výpisy z evidence
Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů. Žádost o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Je-li navrhovatelem, jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního orgánu fyzická
osoba, která není státním občanem České republiky, přikládá navrhovatel k návrhu podle odstavce 2
doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem,
jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To
platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval
nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle
věty první v České republice, vyžádá si správce daně výpis z evidence Rejstříku trestů podle odstavce 4.
(6) Správce daně rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání povolení obsahuje
náležitosti uvedené v odstavci 2 a navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle
zvláštního právního předpisu. Má-li navrhovatel nedoplatek na daních nebo clu nebo nedoplatek na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální
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zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, správce daně vydá povolení pouze tehdy, je-li
zajištěno uhrazení tohoto nedoplatku. V opačném případě návrh zamítne.
(7) Navrhovatel je povinen na výzvu správce daně uvést a doložit další údaje potřebné pro správu
daní.
(8) Správce daně prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich správnosti nebo
úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a doložil, a zároveň určí lhůtu, v
níž je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném uplynutí stanovené lhůty správce daně návrh
odloží.
(9) Správce daně stanoví výši zajištění daně a vydá povolení opakovaně přijímat vybrané výrobky v
režimu podmíněného osvobození od daně, zajistí-li navrhovatel daň. Ve věci zajištění daně platí
ustanovení § 21 obdobně.
(10) Správce daně v povolení uvede skutečnosti podle odstavce 2 písm. a), b) a c).
(11) Správce daně může v povolení stanovit další podmínky pro zabezpečení vybraných výrobků nebo
nařídit opatření potřebná k zabránění neoprávněného použití.
(12) Správce daně při vydání povolení přidělí každému oprávněnému příjemci pro opakované
přijímání vybraných výrobků evidenční číslo a vydá osvědčení o evidenci.
(13) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 kalendářních dní od zahájení řízení;
ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelze-li vzhledem k povaze věci
rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže nadřízený správce daně. Nemůže-li
správce daně rozhodnout do 60 kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinen o tom
navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.
(14) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení vybrané výrobky opakovaně přijímat v režimu
podmíněného osvobození od daně vyhovuje, se neodůvodňuje.
(15) Oprávněný příjemce je povinen oznámit správci daně každou změnu údajů uvedených v povolení
do 5 kalendářních dní ode dne jejího vzniku.
(16) Dojde-li ke změně sídla nebo místa pobytu oprávněného příjemce podle odstavce 2 písm. a) a
údajů podle odstavce 2 písm. b), správce daně rozhodne o změně původního povolení. Pokud skutečný
objem vybraných výrobků přijímaných v režimu podmíněného osvobození od daně přesáhne
předpokládaný roční objem vybraných výrobků podle odstavce 2 písm. b), může správce daně stanovit
v povolení další podmínky pro zabezpečení vybraných výrobků nebo uložit opatření potřebná k zabránění
jejich neoprávněného použití.
(17) Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v povolení, správce daně rozhodne o vydání
nového povolení a o odejmutí povolení předchozího.
(18) Povolení zaniká
a) zánikem právnické osoby, je-li oprávněný příjemce právnickou osobou,
b) smrtí oprávněného příjemce nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení oprávněného
příjemce za mrtvého,
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek oprávněného příjemce,
nebo
d) dnem zániku živnostenského oprávnění21).
(19) Správce daně odejme povolení oprávněnému příjemci, jestliže
a) pominuly důvody, na jejichž základě bylo vydáno,
b) oprávněný příjemce po vydání povolení neplní povinnosti, které jsou podmínkou pro jeho vydání
podle odstavce 6, nebo porušuje závažným způsobem povinnost vést účetnictví správné, úplné,
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průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů v souvislosti se
skutečnostmi vyplývajícími z povolení nebo nevede evidenci podle tohoto zákona (§ 39), nebo jinak
porušuje povinnosti oprávněného příjemce a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě,
c) oprávněný příjemce o odnětí povolení požádá,
d) oprávněný příjemce po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně nepřijímá vybrané
výrobky, nebo
e) oprávněný příjemce ve stanovené lhůtě nedoplní zajištění daně.
(20) Pokud je oprávněnému příjemci, kterému bylo vydáno více povolení oprávněného příjemce,
odejmuto některé z těchto povolení podle odstavce 19 písm. b), odejmou se mu také ostatní povolení
oprávněného příjemce.
(21) Bylo-li povolení oprávněnému příjemci odejmuto podle odstavce 19 písm. b) nebo d), může být
takovému oprávněnému příjemci vydáno nové povolení oprávněného příjemce nejdříve po dvou letech po
nabytí právní moci rozhodnutí o uvedeném odejmutí povolení oprávněného příjemce. To se týká i
odejmutí povolení oprávněného příjemce podle odstavce 20.
(22) Zanikne-li povolení oprávněného příjemce nebo je-li toto povolení odejmuto, správce daně
a) použije zajištění daně na úhradu pohledávek týkajících se daně a případný zůstatek zajištění daně vrátí
do 30 kalendářních dní od použití zajištění na úhradu pohledávek týkajících se daně včetně jejího
příslušenství,
b) v případě, že zajištění daně je poskytnuto formou ručení, požádá ručitele o úhradu pohledávek
týkajících se daně včetně jejího příslušenství.
(23) Další podmínky, které se týkají opakovaného přijímání tabákových výrobků v režimu
podmíněného osvobození od daně, jsou stanoveny v § 109.
§ 22
Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků
(1) Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků může vybrané výrobky
opakovaně přijímat v režimu podmíněného osvobození od daně pouze na základě pravomocného
povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení pro opakované přijímání
vybraných výrobků novým, lze vybrané výrobky opakovaně přijímat na základě nového povolení
ode dne jeho oznámení.
§ 22a
Další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků
Podmínkou pro vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků je rovněž
poskytnutí zajištění daně způsobem a ve výši stanovené tímto zákonem.
§ 22b
Zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci úřední
(1) Správce daně zruší povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků rovněž, pokud
oprávněný příjemce po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřijímá vybrané výrobky.
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(2) Pokud bylo povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků zrušeno z moci úřední,
může osoba, jíž bylo toto povolení zrušeno, podat návrh na vydání povolení pro opakované
přijímání vybraných výrobků nejdříve po uplynutí 2 let od zrušení tohoto povolení.
§ 23
Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
(1) Vybrané výrobky lze jednorázově přijmout v režimu podmíněného osvobození od daně jen na
základě povolení vydaného správcem daně. V návrhu na vydání povolení jednorázově přijmout vybrané
výrobky právnická nebo fyzická osoba uvede
a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce,
b) název, popřípadě obchodní označení, a množství vybraných výrobků v měřicích jednotkách, které
mají být přijaty v režimu podmíněného osvobození od daně,
c) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a údaje o registraci k dani v jiném členském státě dodavatele
z jiného členského státu; tyto údaje budou potvrzeny správcem daně jiného členského státu; pokud
není možno uvést v návrhu údaje o registraci k dani dodavatele v jiném členském státě, uvede
navrhovatel evidenční číslo dodavatele z jiného členského státu,
d) adresu místa určení a v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu místa určení vybraných
výrobků.
(2) Název vybraného výrobku podle odstavce 1 písm. b) musí být uveden dostatečně přesným
termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit,
jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.
(3) Správce daně stanoví zajištění daně ve výši odpovídající výši daně, kterou je oprávněný příjemce
přijímající vybrané výrobky jednorázově po uvedení do volného daňového oběhu povinen přiznat a
zaplatit, a rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, zajistí-li navrhovatel daň. Navrhovatel zajistí daň
převodem nebo složením finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem
daně, přičemž po dobu zajištění daně nevzniká nárok na úrok z částky složené na tomto depozitním účtu.
Zajištěním daně se rozumí připsání příslušné částky na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem
daně. Se souhlasem navrhovatele může správce daně poskytnutým zajištěním daně uhradit daň. Pokud tak
neučiní, správce daně rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní ode dne, kdy částka daně
byla připsána na určený účet správce daně, v jehož územní působnosti má oprávněný příjemce sídlo nebo
místo pobytu.
(4) Správce daně použije zajištění daně na úhradu daně včetně jejího příslušenství, pokud není daň
zaplacena ve lhůtě splatnosti daně stanovené tímto zákonem.
(5) Neobsahuje-li návrh navrhovatele vady, správce daně rozhodne o vydání povolení jednorázově
přijmout vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně nejpozději následující pracovní
den po poskytnutí zajištění daně.
(6) V rozhodnutí o povolení jednorázového přijetí vybraných výrobků správce daně uvede dobu jeho
platnosti. Povolení zaniká okamžikem jednorázového přijetí vybraných výrobků, nejpozději však
uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.
§ 23
Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
(1) Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků může vybrané výrobky
jednorázově přijmout v režimu podmíněného osvobození od daně pouze na základě pravomocného
povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků.
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(2) Návrh na vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků lze podat nejdříve po
uplynutí 3 měsíců ode dne oznámení předchozího povolení.
§ 23a
Podmínka pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
(1) Podmínkou pro vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků je poskytnutí
zajištění daně.
(2) Výše zajištění daně odpovídá výši daně, kterou je oprávněný příjemce pro jednorázové
přijetí vybraných výrobků povinen přiznat a zaplatit po uvedení těchto výrobků do volného
daňového oběhu.
(3) Zajištění daně se poskytuje složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní
účet pro zajištění daně zřízený správcem daně.
§ 23b
Povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
(1) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných
výrobků nejpozději následující pracovní den po poskytnutí zajištění daně, neobsahuje-li tento
návrh vady nebo nemá-li správce daně pochybnosti o jeho správnosti nebo úplnosti.
(2) Správce daně v povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků uvede rovněž množství
vybraných výrobků, které mají být přijaty.
§ 23c
Zánik povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
Povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků zaniká
a) okamžikem jednorázového přijetí vybraných výrobků, nebo
b) uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci povolení pro jednorázové přijetí vybraných
výrobků.
§ 23d
Použití zajištění daně v případě zániku povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
(1) Dnem splatnosti daně zajištění daně zaniká a zajištěná částka se převede na úhradu této
daně.
(2) Pokud vznikl v důsledku zániku zajištění daně vratitelný přeplatek, správce daně jej vrátí
bez žádosti do 5 pracovních dnů od jeho vzniku.
§ 24
Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České
republiky
(1) Vybrané výrobky lze v režimu podmíněného osvobození od daně dopravovat, pokud tento zákon
nestanoví jinak (§ 58a),
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a) z daňového skladu do jiného daňového skladu, do místa vývozu nebo do místa přímého dodání,
s výjimkou dopravy vybraných výrobků osobám podle § 11 odst. 1 písm. d),
b) z místa dovozu do daňového skladu, do místa vývozu nebo do místa přímého dodání s výjimkou
dopravy vybraných výrobků osobám podle § 11 odst. 1 písm. d).
(2) Pokud jsou vybrané výrobky dopravovány do místa přímého dodání, je provozovatel přijímajícího
daňového skladu povinen poskytnout správci daně seznam míst přímého dodání. Místo přímého dodání je
provozovatel přijímajícího daňového skladu povinen oznámit správci daně nejpozději 3 pracovní dny
před zahájením dopravování vybraných výrobků.
(3) Vybrané výrobky lze v režimu podmíněného osvobození od daně dopravovat pouze tehdy, jestliže
provozovatel odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesílatel poskytne zajištění daně ve výši
daně, kterou by byl povinen přiznat a zaplatit při uvedení dopravovaných vybraných výrobků do volného
daňového oběhu, pokud tento zákon nestanoví jinak [(§ 58 odst. 2, 3, 4 a § 58 odst. 5 písm. a)]. Pokud
provozovatel odesílajícího daňového skladu poskytl zajištění daně pro provozování daňového skladu,
může být toto zajištění použito pro poskytnutí zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků s výjimkou
dopravy podle odstavce 1 písm. b). Výjimka se nepoužije pro případ, kdy oprávněný odesílatel je
provozovatelem daňového skladu, do kterého jsou vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození
od daně dopravovány. O použití zajištění daně pro provozování daňového skladu pro dopravu vybraných
výrobků rozhodne správce daně místně příslušný tomuto daňovému skladu. Pokud zajištění daně podle §
21 nepokrývá daň připadající na množství vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného
osvobození od daně, je provozovatel odesílajícího daňového skladu povinen poskytnout další zajištění
daně tak, aby odpovídalo výši daně připadající na množství dopravovaných vybraných výrobků. Pokud
jsou vybrané výrobky dopravovány oprávněným odesílatelem, poskytuje se zajištění daně pro každou
dopravu zvlášť, a to převodem nebo složením finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně
zřízený správcem daně. Po dobu zajištění daně poskytnutého podle tohoto odstavce nevzniká nárok na
úrok z částky složené na tomto depozitním účtu. Daň se považuje za zajištěnou ode dne připsání příslušné
částky na tento účet. Pokud není daň zaplacena ve lhůtě splatnosti daně stanovené tímto zákonem, použije
správce daně zajištění daně na úhradu daně včetně jejího příslušenství.
(4) Správce daně může na žádost provozovatele odesílajícího daňového skladu nebo oprávněného
odesílatele udělit souhlas s tím, aby zajištění daně poskytl dopravce, provozovatel přijímajícího daňového
skladu nebo vlastník vybraných výrobků, pokud s tím dopravce, provozovatel přijímajícího daňového
skladu nebo vlastník vybraných výrobků písemně souhlasí.
(5) Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1 písm. a) je zahájena okamžikem, kdy tyto výrobky
opustí daňový sklad, ze kterého jsou odeslány. Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1 písm. b) je
zahájena okamžikem propuštění vybraných výrobků do režimu volného oběhu. Doprava vybraných
výrobků podle odstavce 1 písm. b) může být zahájena pouze po obdržení specifického správního
referenčního kódu (dále jen „referenční kód“) podle § 26 odst. 4 nebo po splnění podmínek uvedených v
§ 27c odst. 1.
(6) Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně do daňového skladu nebo
do místa přímého dodání je ukončena okamžikem převzetí vybraných výrobků příjemcem. Doprava
vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně do místa vývozu je ukončena potvrzením
elektronického průvodního dokladu pomocí elektronického systému pro dopravu a sledování vybraných
výrobků podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému27c) (dále jen
„elektronický systém“) pohraničním celním úřadem. Je-li příjemcem vybraných výrobků provozovatel
daňového skladu, je povinen v případě ukončení dopravy tyto výrobky zapsat do evidence podle § 37
nebo 38 a, pokud se nejedná o ukončení dopravy v místě přímého dodání, umístit je bezodkladně do
daňového skladu.
(7) Pokud bylo poskytnuto zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků a doprava byla ukončena,
správce daně, kterému bylo poskytnuto zajištění daně, rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5
- 27 -

pracovních dní poté, co odesílatel prokáže skutečnost, že byly podmínky přijetí vybraných výrobků
v režimu podmíněného osvobození od daně splněny (§ 27a, 27b, 27d, 27e nebo 27f), a zajištění daně vrátí
osobě, která zajištění daně poskytla.
(8) Provozovatel daňového skladu nebo oprávněný odesílatel, který odesílá vybrané výrobky do
daňového skladu nebo do místa vývozu, může prostřednictvím elektronického systému změnit místo
určení nebo příjemce vybraných výrobků. V tomto případě postupuje podle § 27 odst. 7.
(9) Zahájenou dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně nelze v jejím
průběhu rozdělit podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní27d).
§ 25
Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně mezi členskými státy
(1) Vybrané výrobky lze v režimu podmíněného osvobození od daně dopravovat mezi členskými
státy, pokud vybrané výrobky jsou dopravovány z daňového skladu umístěného
a) v jiném členském státě nebo od oprávněného odesílatele z jiného členského státu
1. provozovateli daňového skladu nebo oprávněnému příjemci, jimž bylo vydáno povolení na
daňovém území České republiky,
2. do místa vývozu vybraných výrobků na daňovém území České republiky, nebo
3. příjemci podle § 11 odst. 1 písm. d) nebo e),
b)
na daňovém území České republiky, nebo oprávněným odesílatelem z místa dovozu na daňovém
území České republiky
1. do daňového skladu nebo oprávněnému příjemci v jiném členském státě,
2. do místa vývozu vybraných výrobků v jiném členském státě,
3. příjemci podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a) v jiném členském státě,
c) v jiném členském státě, oprávněným odesílatelem z jiného členského státu přes daňové území České
republiky
1. do daňového skladu nebo oprávněnému příjemci v jiném členském státě,
2. do místa vývozu vybraných výrobků v jiném členském státě,
3. příjemci podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a) v jiném členském státě.
(2) Pokud jsou vybrané výrobky dopravovány do místa přímého dodání, je provozovatel přijímajícího
daňového skladu nebo oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků povinen
poskytnout správci daně seznam míst přímého dodání. Místo přímého dodání je provozovatel
přijímajícího daňového skladu nebo oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků
povinen oznámit správci daně nejpozději 3 pracovní dny před zahájením dopravování vybraných
výrobků.
(3) Vybrané výrobky může z místa dovozu na daňovém území České republiky dopravovat v režimu
podmíněného osvobození od daně podle odstavce 1 písm. b) pouze provozovatel daňového skladu. Pokud
oprávněný odesílatel po uložení pokuty dále neplní povinnosti stanovené tímto zákonem, celní úřad
uvedený v § 26 odst. 3 písm. b) nevydá tomuto oprávněnému odesílateli referenční kód podle § 26 odst. 4
pro dopravu z místa dovozu v režimu podmíněného osvobození od daně podle § 27c odst. 2 po dobu dvou
let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.
(4) Jsou-li vybrané výrobky dopravovány podle odstavce 1 písm. b), provozovatel daňového skladu
nebo oprávněný odesílatel je povinen poskytnout zajištění daně ve výši daně, kterou by byl povinen
přiznat a zaplatit při uvedení dopravovaných vybraných výrobků do volného daňového oběhu, pokud
tento zákon nestanoví jinak [§ 58 odst. 5 písm. b)]. Zajištění musí být platné pro všechny členské státy.
Pokud provozovatel odesílajícího daňového skladu poskytl zajištění daně pro provozování daňového
skladu, může být toto zajištění použito pro poskytnutí zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků s
výjimkou případu, kdy jako oprávněný odesílatel dopravuje vybrané výrobky z místa dovozu na daňovém
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území České republiky. Správce daně může na žádost provozovatele daňového skladu nebo oprávněného
odesílatele udělit souhlas s tím, aby zajištění poskytl dopravce nebo vlastník vybraných výrobků, pokud s
tím dopravce nebo vlastník vybraných výrobků písemně souhlasí. Pokud jsou vybrané výrobky
dopravovány oprávněným odesílatelem z místa dovozu na daňovém území České republiky, poskytuje se
zajištění daně pro každou dopravu zvlášť. Ve věci zajištění daně pro dopravu se postupuje podle § 24
odst. 3.
(5) Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1 písm. b) je zahájena okamžikem, kdy tyto výrobky
opustí daňový sklad, ze kterého jsou odeslány, nebo okamžikem propuštění vybraných výrobků do režimu
volného oběhu. Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1 písm. b) bodů 1 a 2 může být zahájena
pouze po obdržení referenčního kódu podle § 26 odst. 4 nebo v případě nedostupnosti elektronického
systému po splnění podmínek uvedených v § 27c odst. 1. Doprava vybraných výrobků podle odstavce 1
písm. b) bodu 3 může být zahájena pouze s osvědčením o osvobození od daně uvedeném v nařízení
Komise o osvědčení o osvobození od spotřební daně17a).
(6) Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle odstavce 1 písm. a)
bodů 1 a 3 je ukončena okamžikem převzetí vybraných výrobků příjemcem. Je-li příjemcem vybraných
výrobků provozovatel daňového skladu, je povinen v případě ukončení dopravy tyto výrobky zapsat do
evidence podle § 37, 38 nebo 39 a, pokud se nejedná o ukončení dopravy v místě přímého dodání, umístit
je bezodkladně do daňového skladu. Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od
daně podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 je ukončena potvrzením elektronického průvodního dokladu
pohraničním celním úřadem.
(7) Provozovatel daňového skladu nebo oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných
výrobků mohou ukončit dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle
odstavce 1 písm. a) bodu 1 také jejich přijetím v místě přímého dodání.
(8) Pokud bylo poskytnuto zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků a doprava byla ukončena,
správce daně rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní poté, co je potvrzena příjemci
skutečnost, že byly podmínky přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
splněny (§ 27a, 27b, 27d, 27e nebo 27f), a zajištění daně vrátí osobě, která zajištění daně poskytla.
(9) Provozovatel daňového skladu nebo oprávněný odesílatel, který odesílá vybrané výrobky z
daňového území České republiky do daňového skladu, oprávněnému příjemci nebo do místa vývozu v
jiném členském státě, může prostřednictvím elektronického systému změnit místo určení nebo příjemce
vybraných výrobků. V tomto případě postupuje podle § 27 odst. 7.
(10) Zahájenou dopravu vybraných výrobků podle odstavce 1 nelze v jejím průběhu rozdělit podle
směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní27d).
§ 32
Doprava vybraných výrobků pro osobní spotřebu

(1)Vybrané výrobky, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě a které
fyzické osoby nabyly v tomto členském státě pro osobní spotřebu a jsou jimi dopravované na daňové
území České republiky, jsou osvobozeny od daně. Pro tyto výrobky se nevyžaduje zvláštní povolení
podle § 13. Tyto výrobky lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání vybraných
výrobků osvobozených od daně.
(2) Při posouzení, zda vybrané výrobky jsou určeny pro podnikání nebo pro osobní spotřebu, správce
daně vezme v úvahu zejména
a) skutečnost, zda fyzická osoba je podnikatelem a z jakých důvodů vybrané výrobky nabyla,
b) místo, kde se vybrané výrobky nacházejí, nebo způsob dopravy,
c) doklady k vybraným výrobkům,
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d) množství a povahu vybraných výrobků.
(3) Dá-li si fyzická osoba dopravit vybrané výrobky z jiného členského státu na daňové území České
republiky, považují se tyto vybrané výrobky za vybrané výrobky nabyté pro účely podnikání s výjimkou
drobných zásilek neobchodního charakteru zasílaných fyzickými osobami fyzickým osobám. Při
posouzení, zda se jedná o drobnou zásilku neobchodního charakteru, se použije ustanovení odstavce 2 a §
4 odst. 5 obdobně. Vybrané výrobky, které jsou obsahem drobné zásilky neobchodního charakteru, jsou
osvobozeny od daně a pro jejich přijímání se nevyžaduje zvláštní povolení podle § 13 lze je přijímat bez
povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.
(4) Za množství vybraných výrobků pro osobní spotřebu pro účely tohoto ustanovení se považuje
množství uvedené v § 4 odst. 5.
(5) Správce daně může rozhodnout o tom, že za vybrané výrobky určené pro osobní spotřebu lze
považovat i větší množství, než je uvedené v odstavci 4, pokud to vyplyne z posouzení skutečností
uvedených v odstavci 2.
§ 33
Zasílání vybraných výrobků
(1) Jsou-li vybrané výrobky, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě,
zasílány fyzickou nebo právnickou osobou nebo na její účet a tato osoba má v tomto jiném členském státě
místo pobytu nebo sídlo, a to právnické nebo fyzické osobě se sídlem nebo s místem pobytu na daňovém
území České republiky, která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost,
povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká na daňovém území České republiky.
(2) Fyzická nebo právnická osoba, která vybrané výrobky zasílá z jiného členského státu na daňové
území České republiky právnické nebo fyzické osobě podle odstavce 1, ustanoví pro splnění této
povinnosti daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků.
(3) Daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků může být pouze právnická nebo fyzická
osoba se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České republiky, která není totožná s právnickou
nebo fyzickou osobou podle odstavce 1, které jsou vybrané výrobky zasílány.
(4) Daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen před každým odesláním vybraných
výrobků z jiného členského státu oznámit místně příslušnému správci daně
a) název, popřípadě obchodní označení, druh a množství zasílaných vybraných výrobků v měřicích
jednotkách; název vybraného výrobku musí být uveden dostatečně přesným termínem, který umožní
zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je
pro tento výrobek stanovena,
b) jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, právnické nebo
fyzické osoby podle odstavce 1, které jsou vybrané výrobky zasílány.
Dále je povinen před každým odesláním vybraných výrobků poskytnout zajištění daně, které
odpovídá výši daně za množství zasílaných vybraných výrobků, kdyby by tyto vybrané výrobky
byly uvedeny do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. Zajištění daně se
poskytuje složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně
zřízený správcem daně místně příslušným daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků,
přičemž po dobu zajištění daně nevzniká nárok na úrok z částky složené na tomto depozitním účtu.
(5) Daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen po přijetí vybraných výrobků
právnickou nebo fyzickou osobou podle odstavce 1, které jsou vybrané výrobky zasílány, na daňovém
území České republiky daň přiznat a zaplatit [§ 9 odst. 3 písm. i)].
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(6) Pokud daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků nesplní povinnosti uvedené v odstavci 4,
přechází povinnost daň přiznat a zaplatit na právnickou nebo fyzickou osobu podle odstavce 1, která
zaslané vybrané výrobky přijala.
(7) Se souhlasem daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků může správce daně místně
příslušný daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků poskytnutým zajištěním daně uhradit daň.
Pokud není souhlas udělen, tento správce daně rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní
ode dne, kdy částka daně zaplacená podle odstavce 5, 6 nebo 15 byla připsána na určený účet tohoto
správce daně.
(8) Správce daně místně příslušný daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků použije
zajištění daně na úhradu daně včetně jejího příslušenství, pokud není daň zaplacena ve lhůtě splatnosti
daně stanovené tímto zákonem.
(9) Daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen vést evidenci o přijatých vybraných
výrobcích a o právnických nebo fyzických osobách podle odstavce 1, kterým byly vybrané výrobky
zasílány. Evidence musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 4.
(10) Pokud se jedná o opakované zasílání vybraných výrobků, na návrh daňového zástupce pro
zasílání vybraných výrobků může správce daně místně příslušný daňovému zástupci pro zasílání
vybraných výrobků povolit, aby vybrané výrobky přijaté v jednom zdaňovacím období byly zahrnuty do
jednoho daňového přiznání (§ 18).
(11) K daňovému přiznání podle § 18 je daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků povinen
připojit doklad potvrzující, že daň za zasílané vybrané výrobky byla zaplacena v členském státě, ze
kterého byly odeslány.
(12) Po zaplacení daně správce daně místně příslušný daňovému zástupci pro zasílání vybraných
výrobků na žádost daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků vydá pro účely vrácení daně v
členském státě, ze kterého byly vybrané výrobky odeslány,
a) potvrzení o zaplacení daně podle odstavce 5 nebo 6,
b) potvrzení o zaplacení daně podle odstavce 15, nebo
c) potvrzení o tom, že při dopravě zasílaných vybraných výrobků došlo na daňovém území České
republiky k nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení.
(13) Fyzická nebo právnická osoba s místem pobytu nebo sídlem na daňovém území České republiky
může zaslat vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky
právnické nebo fyzické osobě se sídlem nebo s místem pobytu na území jiného členského státu, která
nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost, pokud to před odesláním vybraných
výrobků písemně oznámí svému místně příslušnému správci daně a v oznámení uvede název a množství
zasílaných vybraných výrobků a členský stát určení.
(14) Fyzická osoba nebo právnická osoba s místem pobytu nebo sídlem na daňovém území České
republiky, zasílající vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České
republiky právnické nebo fyzické osobě se sídlem nebo s místem pobytu na území jiného členského státu,
která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost, je povinna vést evidenci o
zasílaných vybraných výrobcích a je povinna prokázat splnění podmínek pro zasílání vybraných výrobků
do jiného členského státu stanovených tím státem, do kterého jsou vybrané výrobky zasílány.
(15) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných na daňové území České republiky z
jiného členského státu, nebo zasílaných z daňového území České republiky do jiného členského státu k
jejich ztrátě nebo znehodnocení, postupuje se podle odstavce 8 a podle § 4 odst. 1 písm. d) a § 28 odst. 4,
5 a 10 obdobně. To neplatí, pokud se jedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení. V takovém
případě správce daně rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dní ode dne prokázání této
skutečnosti, pokud bylo takové zajištění daně poskytnuto podle odstavce 4.
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(16) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných z daňového území České republiky do
jiného členského státu k jejich ztrátě nebo znehodnocení, správce daně poskytne příslušnému orgánu
členského státu, ve kterém má být doprava zasílaných vybraných výrobků ukončena, informaci o vzniku
povinnosti daň přiznat a zaplatit na daňovém území České republiky.
(17) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných z daňového území České republiky do
jiného členského státu k jejich nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, správce daně poskytne
příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má být doprava ukončena, informaci o této skutečnosti.
(18) Ustanovení § 33 se nevztahují na vybrané výrobky, které jsou obsahem drobné zásilky
neobchodního charakteru podle § 32 odst. 3.
§ 33a
Povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků
(1) Právnická nebo fyzická osoba se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České republiky
může být daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků jen na základě povolení. O vydání tohoto
povolení rozhoduje správce daně na návrh na vydání povolení k ustanovení daňového zástupce pro
zasílání vybraných výrobků. Tento návrh podává fyzická nebo právnická osoba, která vybrané výrobky
zasílá z jiného členského státu na daňové území České republiky.
(2) Návrh na vydání povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků musí
obsahovat tyto náležitosti:
a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a údaje o registraci k dani v jiném členském státě osoby odesílající
vybrané výrobky z jiného členského státu; tyto údaje budou potvrzeny příslušným správcem daně,
b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo osoby, která má být ustanovena
daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků,
c) plnou moc k zastupování a prohlášení osoby, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro
zasílání vybraných výrobků, že se zastupováním souhlasí; prohlášení této osoby, že se zastupováním
souhlasí, musí být předloženo s úředně ověřeným podpisem navrhovatele, pokud toto prohlášení není
nedílnou součástí plné moci,
d) doklad o tom, zda osoba, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných
výrobků, má a v jaké výši v České republice nedoplatek evidovaný celním nebo finančním úřadem
nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který nesmí být v den
podání návrhu starší více než 30 kalendářních dní.
(3) Správce daně rozhodne o vydání povolení pouze tehdy, jestliže návrh na vydání povolení obsahuje
náležitosti uvedené v odstavci 2. Má-li osoba, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání
vybraných výrobků, nedoplatek na daních nebo clu nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, správce daně vydá povolení pouze tehdy, je-li zajištěno uhrazení tohoto nedoplatku.
(4) Navrhovatel nebo osoba, která má být ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných
výrobků, je povinna na výzvu správce daně uvést a doložit další údaje potřebné pro správu daní.
(5) Neobsahuje-li návrh navrhovatele vady, správce daně místně příslušný osobě, která má být
ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, rozhodne o vydání povolení do 30
kalendářních dní od zahájení řízení; v rozhodnutí uvede údaje podle odstavce 2 písm. a) až c).
(6) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání
vybraných výrobků vyhovuje, se neodůvodňuje.
(7) Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení k ustanovení daňového zástupce pro
zasílání vybraných výrobků, je povinna oznámit správci daně místně příslušnému tomuto daňovému
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zástupci každou změnu údajů podle odstavce 2 písm. a) uvedených v povolení, a to do 5 kalendářních dní
ode dne jejího vzniku.
(8) Právnická nebo fyzická osoba, která byla ustanovena daňovým zástupcem pro zasílání vybraných
výrobků, je povinna oznámit správci daně místně příslušnému tomuto daňovému zástupci každou změnu
údajů podle odstavce 2 písm. b) uvedených v povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání
vybraných výrobků, a to do 5 kalendářních dní ode dne jejího vzniku.
(9) Právnická nebo fyzická osoba, která vypověděla plnou moc podle odstavce 2 písm. c), je povinna
oznámit tuto skutečnost správci daně místně příslušnému tomuto daňovému zástupci, a to do 5
kalendářních dní ode dne jejího vzniku.
(10) Dojde-li ke změně sídla podle odstavce 2 písm. a) nebo b), správce daně rozhodne o změně
původního povolení.
(11) Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v povolení, správce daně rozhodne o odejmutí
povolení a o případném vydání povolení nového.
(12) Povolení zaniká
a) zánikem právnické osoby, je-li daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků právnickou osobou,
b) smrtí daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků nebo nabytím právní moci rozsudku soudu
o prohlášení daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků za mrtvého,
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek daňového zástupce pro
zasílání vybraných výrobků,
d) dnem zániku živnostenského oprávnění21),
e) odvoláním plné moci fyzickou nebo právnickou osobou zasílající vybrané výrobky z jiného
členského státu na daňové území České republiky, která tuto plnou moc udělila, nebo
f) vypovězením plné moci daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků.
(13) Správce daně odejme povolení vydané daňovému zástupci pro zasílání vybraných výrobků,
jestliže
a) pominuly důvody, na jejichž základě bylo vydáno,
b) daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků po vydání povolení neplní povinnosti, které jsou
podmínkou pro jeho vydání, nebo porušuje závažným způsobem povinnost vést účetnictví správné,
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů v
souvislosti se skutečnostmi vyplývajícími z povolení nebo nevede evidenci podle § 33 odst. 9, nebo
jinak porušuje povinnosti daňového zástupce a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě,
c) daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků o odnětí povolení požádá, nebo
d) daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců
bezdůvodně nepřijímá vybrané výrobky.
§ 33
Zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky
(1) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká na daňovém území České republiky, pokud jsou
vybrané výrobky, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, zasílány
osobou mající místo pobytu nebo sídlo v tomto jiném členském státě nebo na účet takové osoby
osobě s místem pobytu nebo sídlem na daňovém území České republiky, která nepodniká ani
nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost.
(2) Osoba, která vybrané výrobky zasílá z jiného členského státu na daňové území České
republiky osobě podle odstavce 1, ustanoví pro splnění této povinnosti zástupce pro zasílání
vybraných výrobků.
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(3) Zástupcem pro zasílání vybraných výrobků může být pouze osoba se sídlem nebo místem
pobytu na daňovém území České republiky, která není totožná s osobou, které jsou vybrané
výrobky zasílány.
(4) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je daňovým subjektem.
(5) Ustanovení o zasílání vybraných výrobků se nevztahují na vybrané výrobky, které jsou
obsahem drobné zásilky neobchodního charakteru.
§ 33a
Zástupce pro zasílání vybraných výrobků
(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků může vykonávat svou činnost pouze na základě
pravomocného povolení pro zasílání vybraných výrobků.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení pro zasílání vybraných výrobků
novým, lze vykonávat činnost zástupce pro zasílání vybraných výrobků na základě nového povolení
ode dne jeho oznámení.
§ 33b
Podmínky pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků
Podmínkami pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků jsou
a) bezdlužnost a
b) plná moc s úředně ověřeným podpisem pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové území
České republiky.
§ 33c
Povolení pro zasílání vybraných výrobků
Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků ve lhůtě
30 dnů ode dne podání tohoto návrhu, popřípadě ode dne odstranění jeho vad nebo pochybností o
správnosti nebo úplnosti údajů v něm uvedených.
§ 33d
Zrušení povolení pro zasílání vybraných výrobků z moci úřední
Správce daně zruší povolení pro zasílání vybraných výrobků rovněž, pokud zástupce pro
zasílání vybraných výrobků po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nevykonává činnost,
která je předmětem povolení.
§ 33e
Postup při zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky
(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen před každým odesláním vybraných
výrobků z jiného členského státu
a) oznámit správci daně
1. název, popřípadě obchodní označení, druh a množství zasílaných vybraných výrobků v
měřicích jednotkách; název vybraného výrobku musí být uveden dostatečně přesným
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termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku tak, aby bylo možné
jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena,
2. jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby, které
jsou vybrané výrobky zasílány, a
b) poskytnout zajištění daně.
(2) Výše zajištění daně odpovídá výši daně za množství zasílaných vybraných výrobků, pokud
by tyto vybrané výrobky byly uvedeny do volného daňového oběhu na daňovém území České
republiky.
(3) Zajištění daně se poskytuje složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní
účet pro zajištění daně zřízený správcem daně.
§ 33f
Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území
České republiky
(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen po přijetí vybraných výrobků osobou,
které jsou vybrané výrobky zasílány, na daňovém území České republiky daň přiznat a zaplatit.
(2) Pokud zástupce pro zasílání vybraných výrobků nesplní povinnosti uvedené v § 33e odst. 1,
přechází povinnost daň přiznat a zaplatit na osobu, která zaslané vybrané výrobky přijala.
(3) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných na daňové území České republiky z
jiného členského státu k jejich ztrátě nebo znehodnocení, postupuje se podle § 4 odst. 1 písm. d) a §
28 odst. 4, 5 a 10 obdobně. To neplatí, pokud se jedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo
znehodnocení.
§ 33g
Daňové přiznání v případě zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky
(1) Pokud se jedná o opakované zasílání vybraných výrobků, na návrh zástupce pro zasílání
vybraných výrobků může správce daně rozhodnout, že vybrané výrobky přijaté v jednom
zdaňovacím období mohou být zahrnuty do jednoho daňového přiznání.
(2) K daňovému přiznání je zástupce pro zasílání vybraných výrobků povinen připojit doklad
potvrzující, že daň za zasílané vybrané výrobky byla zaplacena v členském státě, ze kterého byly
odeslány.
§ 33h
Použití zajištění daně pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky
(1) Dnem splatnosti daně zajištění daně zaniká a zajištěná částka se převede na úhradu této
daně.
(2) Správce daně vrátí vratitelný přeplatek bez žádosti do 5 pracovních dnů od jeho vzniku,
pokud vznikl v důsledku
a) zániku zajištění daně, nebo
b) nepředvídatelné ztráty nebo znehodnocení, ke které došlo během dopravy vybraných výrobků
zasílaných na daňové území České republiky z jiného členského státu.
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§ 33i
Evidence vedená zástupcem pro zasílání vybraných výrobků
(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků je povinen vést evidenci o přijatých vybraných
výrobcích a o osobách, kterým byly vybrané výrobky zasílány.
(2) Evidence musí obsahovat údaje uvedené v § 33e odst. 1 písm. a).
§ 33j
Potvrzení související se zasíláním vybraných výrobků na daňové území České republiky
(1) Po zaplacení daně z přijatých vybraných výrobků zaslaných na daňové území České
republiky správce daně na žádost osoby, která daň zaplatila, vydá pro účely vrácení daně v
členském státě, ze kterého byly vybrané výrobky odeslány, potvrzení o zaplacení této daně.
(2) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných na daňové území České republiky z
jiného členského státu k jejich nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, správce daně na žádost
zástupce pro zasílání vybraných výrobků vydá pro účely vrácení daně v členském státě, ze kterého
byly vybrané výrobky odeslány, potvrzení o této skutečnosti.
§ 33k
Zasílání vybraných výrobků na území jiného členského státu
(1) Osoba s místem pobytu nebo sídlem na daňovém území České republiky může zaslat
vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky osobě se
sídlem nebo s místem pobytu na území jiného členského státu, která nepodniká ani nevykonává
jinou samostatnou hospodářskou činnost, pokud to před odesláním vybraných výrobků písemně
oznámí svému místně příslušnému správci daně a v oznámení uvede název a množství zasílaných
vybraných výrobků a členský stát určení.
(2) Osoba zasílající vybrané výrobky podle odstavce 1 je povinna vést evidenci o zasílaných
vybraných výrobcích a je povinna prokázat splnění podmínek pro zasílání vybraných výrobků do
jiného členského státu stanovených tím státem, do kterého jsou vybrané výrobky zasílány.
§ 33l
Doprava vybraných výrobků zasílaných na území jiného členského státu
(1) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných z daňového území České republiky
do jiného členského státu k jejich ztrátě nebo znehodnocení, postupuje se podle § 4 odst. 1 písm. d)
a § 28 odst. 4, 5 a 10 obdobně. To neplatí, pokud se jedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo
znehodnocení.
(2) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných z daňového území České republiky
do jiného členského státu k jejich ztrátě nebo znehodnocení, správce daně poskytne příslušnému
orgánu členského státu, ve kterém má být doprava zasílaných vybraných výrobků ukončena,
informaci o vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit na daňovém území České republiky.
(3) Dojde-li během dopravy vybraných výrobků zasílaných z daňového území České republiky
do jiného členského státu k jejich nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, správce daně
poskytne příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má být doprava ukončena, informaci o
této skutečnosti.
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§ 36
Prodej za ceny bez daně
(1) Vybrané výrobky lze prodávat na základě povolení správce daně za ceny bez daně v tranzitním
prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel během letu fyzickým osobám při jejich
bezprostředním výstupu z daňového území Evropské unie. Tranzitní prostor vymezuje rozhodnutím
správce daně místně příslušný mezinárodnímu letišti.
(2) Vybrané výrobky lze dodávat do prostor podle odstavce 1 a na paluby letadel pouze v režimu
podmíněného osvobození od daně. Takto dodané vybrané výrobky se považují za umístěné v režimu
podmíněného osvobození od daně až do doby jejich prodeje.
(3) Vybrané výrobky lze prodávat za ceny bez daně fyzickým osobám po ověření, že jejich cílová
stanice je ve třetí zemi nebo na třetím území. Držitel povolení je povinen zajistit, aby při prodeji
vybraných výrobků bylo na prodejním dokladu vyznačeno číslo letu, druh vybraných výrobků a cena.
(4) Povolení vydává správce daně místně příslušný mezinárodnímu letišti, a to i v případě povolení k
prodeji za ceny bez daně na palubách letadel během letu.
(5) Návrh na povolení musí obsahovat tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum
narození navrhovatele,
b) označení prostor podle odstavce 1, popřípadě uvedení leteckých linek, na kterých hodlá prodávat
vybrané výrobky za ceny bez daně,
c) název, popřípadě označení prodávaných vybraných výrobků,
d) souhlas provozovatele letiště s prodejem za ceny bez daně v prostorách podle odstavce 1, popřípadě
souhlas provozovatele letiště s prodejem za ceny bez daně na palubách letadel během letu,
e) doklad o tom, zda a v jaké výši má navrhovatel v České republice nedoplatek evidovaný celním nebo
finančním úřadem nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který
nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních dní.
(6) Správce daně si vyžádá podle zvláštního právního předpisu19a) výpis z evidence Rejstříku trestů
týkající se navrhovatele; je-li navrhovatelem právnická osoba, vyžádá si zároveň výpisy z evidence
Rejstříku trestů týkající se statutárního orgánu nebo členů statutárních orgánů. Žádost o vydání výpisu z
evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Správce daně vydá povolení, pokud návrh na vydání povolení obsahuje náležitosti uvedené v
odstavci 5 a navrhovatel není v likvidaci nebo v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu
20).
(8) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 kalendářních dní od zahájení řízení; ve
zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelze-li vzhledem k povaze věci
rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže nadřízený správce daně. Nemůže-li
správce daně rozhodnout do 60 kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinen o tom
navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.
(9) V povolení k prodeji za ceny bez daně správce daně stanoví druhy vybraných výrobků, které
mohou být prodávány bez daně.
(10) Správce daně je oprávněn v povolení stanovit podmínky pro zabezpečení vybraných výrobků v
prostorách podle odstavce 1 a na palubách letadel a prostorů, ve kterých jsou vybrané výrobky
skladovány před jejich umístěním do prostor podle odstavce 1 a na paluby letadel.
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(11) Správce daně při vydání povolení přidělí každému držiteli povolení evidenční číslo a vydá
osvědčení o evidenci.
(12) Držitel povolení je povinen nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne vzniku změny oznámit
správci daně každou změnu skutečností a údajů uvedených v odstavci 5. V případě změny sídla,
popřípadě místa pobytu, označení prostor, popřípadě leteckých linek nebo druhů vybraných výrobků
správce daně rozhodne o změně povolení. V případě změny ostatních skutečností a údajů, které jsou
uvedeny v povolení, správce daně vydá nové povolení a odejme předchozí povolení. Doručené nebo
sdělené nové rozhodnutí o vydání povolení musí současně ve výrokové části obsahovat rozhodnutí o
odejmutí původního povolení.
(13) Povolení zaniká
a)
b)
c)
d)

zánikem právnické osoby, je-li držitel právnickou osobou,
smrtí držitele nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení držitele za mrtvého,
dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele, nebo
dnem zániku živnostenského oprávnění.21)
(14) Správce daně povolení odejme, jestliže

a) se změnily podmínky, na jejichž základě bylo povolení vydáno a držitel nepožádal o jeho změnu,
b) držitel o to požádá, nebo
c) držitel nedodržuje podmínky týkající se prodeje vybraných výrobků za ceny bez daně stanovené
tímto zákonem nebo jiným právním předpisem13) nebo podmínky uvedené v povolení.
(15) Zanikne-li povolení k prodeji za ceny bez daně nebo je-li toto povolení odejmuto, plátce provede
za přítomnosti úřední osoby správce daně nejpozději do 5 kalendářních dní inventuru zásob vybraných
výrobků a nejpozději následující pracovní den po uplynutí této lhůty předloží daňové přiznání a zaplatí
daň. V případě podle odstavce 13 písm. b) inventuru ve stejné lhůtě provede osoba oprávněná pokračovat
v živnosti podle živnostenského zákona; není-li inventura ve stanovené lhůtě provedena, provede
inventuru správce daně. Osoba oprávněná pokračovat v živnosti podle živnostenského zákona je povinna
nejpozději následující den po skončení inventury podat daňové přiznání a zaplatit daň.
(16) Pokud držitel povolení k prodeji za ceny bez daně hodlá ukončit podnikatelskou činnost a
požádal o odnětí povolení, může se souhlasem správce daně vybrané výrobky přijaté za ceny bez daně
prodat za ceny bez daně jiné osobě, která je držitelem příslušného povolení k prodeji za ceny bez daně.
Vybrané výrobky může této osobě prodat nejpozději do dne nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí
povolení.
§ 36
Prodej za ceny bez daně
(1) Vybrané výrobky lze prodávat fyzické osobě při jejím bezprostředním výstupu z daňového
území Evropské unie za ceny bez daně pouze
a) na základě pravomocného povolení k prodeji za ceny bez daně,
b) v části tranzitního prostoru mezinárodního letiště vymezené v povolení k prodeji za ceny bez
daně nebo na palubě letadla během letu a
c) po ověření, že její cílová stanice je ve třetí zemi nebo na třetím území.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k prodeji za ceny bez daně novým,
lze vybrané výrobky prodávat na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
(3) V případě povolení k prodeji za ceny bez daně je místně příslušným správcem daně správce
daně místně příslušný mezinárodnímu letišti.
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(4) Vybrané výrobky lze dodávat do prostor podle odstavce 1 nebo na paluby letadel pouze v
režimu podmíněného osvobození od daně. Takto dodané vybrané výrobky se považují za umístěné
v režimu podmíněného osvobození od daně až do doby jejich prodeje.
(5) Držitel povolení k prodeji za ceny bez daně je povinen zajistit, aby při prodeji vybraných
výrobků byly na prodejním dokladu vyznačeny tyto údaje:
a)
b)
c)
d)

číslo letu,
druh vybraných výrobků,
množství vybraných výrobků a
cena.
§ 36a
Povolení k prodeji za ceny bez daně

Správce daně v povolení k prodeji za ceny bez daně stanoví rovněž část tranzitního prostoru
mezinárodního letiště, kde lze prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně.
§ 36b
Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně mezi držiteli povolení k prodeji za ceny bez daně
Držitel povolení k prodeji za ceny bez daně může vybrané výrobky přijaté za ceny bez daně
prodat za ceny bez daně jinému držiteli tohoto povolení, pokud
a) podal žádost o zrušení tohoto povolení,
b) správce daně s tímto prodejem souhlasí a
c) k tomuto prodeji dojde do dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení.
§ 37
Evidence v podniku na výrobu vybraných výrobků
(1) Provozovatel daňového skladu podle § 19 odst. 2 písm. a) je povinen vést evidenci vybraných
výrobků
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vyrobených nebo zpracovaných v podniku na výrobu vybraných výrobků,
převzatých do podniku na výrobu vybraných výrobků,
vydaných z podniku na výrobu vybraných výrobků,
použitých pro vlastní spotřebu,
přijatých v místě přímého dodání,
vydaných z místa přímého dodání.

(2) V evidenci podle odstavce 1 musí být v členění podle jednotlivých druhů vybraných výrobků
uvedeny
a) obchodní názvy vybraných výrobků, množství v měřicích jednotkách a datum výroby nebo
zpracování vybraných výrobků,
b) obchodní názvy vybraných výrobků, množství v měřicích jednotkách a datum přijetí vybraných
výrobků a identifikační údaje dodavatele; u vybraných výrobků dovezených též identifikační údaje
deklaranta32), je-li deklarant jinou osobou než provozovatel daňového skladu, označení celního úřadu,
kde proběhlo celní řízení, včetně data propuštění dovezených vybraných výrobků do režimu volného
oběhu, nebo je-li u nich možné uplatnit nárok na vrácení daně podle § 14 odst. 1 písm. b), § 54 odst. 2
a § 78 odst. 6 a 7; místo přímého dodání, je-li toto místo odlišné od místa daňového skladu,
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c) obchodní názvy vybraných výrobků, množství v měřicích jednotkách, datum a účel použití vybraných
výrobků provozovatelem daňového skladu pro vlastní spotřebu, pro spotřebu členů jeho společně
hospodařící domácnosti a osob jemu blízkých, jeho zaměstnanců, členů, společníků a členů jejich
společně hospodařících domácností a osob jim blízkých,
d) obchodní názvy vybraných výrobků, množství v měřicích jednotkách a datum vydání vybraných
výrobků a identifikační údaje příjemce; pokud vybrané výrobky převzal dopravce, který není
příjemcem, musí být v evidenci uvedeny i identifikační údaje dopravce; místo přímého dodání, je-li
toto místo odlišné od místa daňového skladu,
e) obchodní názvy vybraných výrobků a množství v měřicích jednotkách vybraných výrobků
vyvezených, datum jejich propuštění do režimu vývozu, označení celního úřadu, kde proběhlo celní
řízení, a identifikační údaje deklaranta,
f) údaje, které jsou uvedeny v dokladech podle § 27, § 27a, § 27b nebo § 27f, pokud tyto údaje již
nejsou uvedeny podle písmen a) až e).
(3) Zápis do evidence po výrobě, zpracování, vydání, nebo použití vybraných výrobků musí být
učiněn ve lhůtě stanovené správcem daně. Zápis do evidence po převzetí vybraných výrobků musí být
učiněn bezodkladně po ukončení jejich dopravy.
(4) Evidence se uchovává po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla tato evidence
vyhotovena.
(5) Provozovatel daňového skladu je povinen vést evidenci vybraných výrobků ve
a) struktuře, kterou zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a
b) formátu, který zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud vede tuto
evidenci elektronicky.
§ 38
Evidence ve skladu vybraných výrobků
(1) Provozovatel daňového skladu podle § 19 odst. 2 písm. b) je povinen vést evidenci vybraných
výrobků
a)
b)
c)
d)
e)

převzatých do skladu vybraných výrobků,
zpracovaných nebo použitých pro vlastní spotřebu provozovatele daňového skladu,
vydaných ze skladu vybraných výrobků,
přijatých v místě přímého dodání,
vydaných z místa přímého dodání.
(2) Pro vedení evidence platí § 37 odst. 2 písm. b) až f), odst. 3 a 4 až 5 obdobně.
§ 39
Evidence vedená oprávněným příjemcem
(1) Oprávněný příjemce je povinen vést evidenci vybraných výrobků přijatých a vydaných.
(2) Pro vedení evidence platí § 37 odst. 2 písm. b) až f), odst. 3 a 4 až 5 obdobně.
§ 39a
Evidence vedená oprávněným odesílatelem

(1) Oprávněný odesílatel uvedený v § 3 písm. k) je povinen vést evidenci vybraných výrobků
přijatých k dopravě z místa dovozu a vybraných výrobků, u kterých byla doprava z místa dovozu
ukončena.
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(2) V evidenci podle odstavce 1 musí být v členění podle jednotlivých druhů vybraných výrobků
uvedeny
a) obchodní názvy vybraných výrobků přijatých k dopravě z místa dovozu, množství v měřicích
jednotkách a datum zahájení dopravy,
b) obchodní názvy vybraných výrobků, u kterých byla doprava z místa dovozu ukončena, množství
v měřicích jednotkách a datum ukončení dopravy.
(3) Pro vedení evidence platí § 37 odst. 3 a 4 až 5 obdobně.
§ 40
Evidence vedená uživatelem
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 53a), je uživatel povinen vést evidenci vybraných výrobků
a) převzatých,
b) použitých pro účely uvedené ve zvláštním povolení v povolení k přijímání a užívání vybraných
výrobků osvobozených od daně,
c) použitých pro jiné účely, než které jsou uvedeny ve zvláštním povolení v povolení k přijímání a
užívání vybraných výrobků osvobozených od daně,
d) odesílaných jinému uživateli,
e) vyrobených z převzatých vybraných výrobků.
(2) Pro vedení evidence platí § 37 odst. 2 písm. b) až e), odst. 3 a 4 až 5 obdobně.
§ 41
Pravomoci správce daně
(1) Správce daně může nařídit daňovému subjektu provedení inventury ve lhůtě stanovené správcem
daně. O výsledku inventury informuje daňový subjekt správce daně následující pracovní den po jejím
skončení.
(2) Úřední osoby mohou na základě předchozího oznámení za účelem výkonu správy daně být
nepřetržitě přítomny v prostorách daňového subjektu, které jsou určeny pro účely podnikání.
(3) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam daňových subjektů. Tento
seznam obsahuje tyto údaje:
a)
b)
c)
d)

obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo daňového subjektu,
správce daně příslušného daňovému subjektu,
vybrané výrobky, které daňový subjekt vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá,
datum vydání povolení k činnosti.

(4) Správce daně vrátí odebrané vzorky vybraných výrobků osobě, od které je získal, nejpozději
do 60 dnů od jejich odebrání.
§ 42e
Náhrada nákladů
(1) Náhradu nákladů za uskladnění zajištěných vybraných výrobků a dopravního prostředku v řízení o
zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku stanoví správce daně nejpozději do 60 120 dní
od právní moci rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání vybraných výrobků nebo dopravního prostředku.
(2) Náhradu nákladů na zničení nebo fyzickou likvidaci vybraných výrobků předepíše správce daně
rozhodnutím nejpozději do 60 dní ode dne zničení nebo fyzické likvidace těchto vybraných výrobků.
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(3) Náhrada nákladů podle odstavců 1 a 2 je splatná nejpozději do 30 dní od právní moci rozhodnutí o
předepsání náhrady nákladů k úhradě.
(4) Náhrada nákladů je příjmem státního rozpočtu.
§ 43
Pokuty
Použije-li správce daně zajištění daně na úhradu daně, uloží provozovateli daňového skladu,
oprávněnému příjemci podle § 22, oprávněnému odesílateli podle § 3 písm. k), daňovému zástupci pro
zasílání vybraných výrobků podle § 33 nebo uživateli pokutu ve výši 10 % z částky zajištění daně použité
na úhradu daně. Pokud správce daně použije zajištění daně na úhradu daně podle § 33 odst. 7, pokuta se
neukládá.
ČÁST DRUHÁ
OBECNÁ USTANOVENÍ O POVOLOVACÍM ŘÍZENÍ
§ 43a
Povolovací řízení
Povolení vydává správce daně pouze na základě návrhu na vydání povolení.
§ 43b
Návrh na vydání povolení
(1) Návrh na vydání povolení lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo
na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné
s tímto tiskopisem.
(2) Návrh na vydání povolení lze učinit i elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Z tiskopisu podle odstavce 1 musí být patrné, které z předepsaných údajů se uvádí
v povolení a lze je změnit
a) pouze na žádost držitele povolení, nebo
b) z moci úřední.
(4) V návrhu na vydání povolení je navrhovatel povinen uvést
a) údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability,
b) další předepsané údaje potřebné pro správu daní.
§ 43c
Podmínky pro vydání povolení
(1) Podmínkami pro vydání povolení jsou
a) spolehlivost,
b) bezdlužnost,
c) ekonomická stabilita,

- 42 -

d) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti související s povolením a
e) skutečnost, že navrhovatel není v likvidaci nebo v úpadku.
(2) Podmínky spolehlivosti a bezdlužnosti musí splňovat
a) navrhovatel a
b) v případě, že je navrhovatelem právnická osoba, rovněž fyzická osoba, která je statutárním
orgánem nebo členem statutárního orgánu navrhovatele anebo vykonává činnost statutárního
orgánu nebo člena statutárního orgánu navrhovatele.
(3) Podmínky pro vydání povolení musí být splňovány po celou dobu trvání povolení.
§ 43d
Spolehlivost
(1) Za spolehlivou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která
a) je bezúhonná a
b) v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové, celní nebo účetní předpisy.
(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně
odsouzena pro trestný čin proti majetku nebo pro trestný čin hospodářský, nebo se na ni hledí, jako
by nebyla odsouzena.
(3) Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové, celní nebo účetní předpisy,
hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto
porušení v této právnické osobě statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jako by je
rovněž porušila.
§ 43e
Prokazování bezúhonnosti
(1) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku bezúhonnosti, cizincem, nebo právnickou
osobou, která nemá sídlo na území České republiky, prokazuje se bezúhonnost výpisem z evidence
trestů nebo rovnocennou písemností vydanou státem,
a) jehož je tato osoba státním občanem, nebo ve kterém sídlí a
b) ve kterém se v posledních 3 letech tato osoba zdržovala, nebo sídlila nepřetržitě po dobu delší
než 3 měsíce.
(2) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku bezúhonnosti, státním občanem České
republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce na území
jiného státu, prokazuje se bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo rovnocennou písemností
vydanou tímto státem.
(3) Osoba, která je nebo byla státním občanem jiného členského státu než České republiky,
nebo osoba, která má nebo měla bydliště v jiném členském státě než v České republice, může místo
písemností podle odstavců 1 nebo 2 použít k prokázání své bezúhonnosti jinou písemnost.
(4) Nevydává-li stát písemnost podle odstavců 1 nebo 2, lze tuto písemnost nahradit čestným
prohlášením učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu.
(5) Písemnost podle odstavců 1 až 4 nesmí být ke dni podání návrhu na vydání povolení starší
než 3 měsíce.
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§ 43f
Bezdlužnost
(1) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek
s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady
na splátky,
a)
b)
c)
d)

u orgánů Finanční správy České republiky,
u orgánů Celní správy České republiky,
na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

(2) Bezdlužnost podle odstavce 1 písm. c) a d) se prokazuje potvrzeními, která nejsou starší než
30 dnů přede dnem podání návrhu na vydání povolení.
§ 43g
Ekonomická stabilita
(1) Za ekonomicky stabilní se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která dosahuje
požadované úrovně rentability, likvidity, finanční stability, aktivity a produktivity práce.
(2) Způsob určení a požadovanou úroveň ukazatelů podle odstavce 1 stanoví Ministerstvo
financí vyhláškou.
§ 43h
Postup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení
(1) Správce daně prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich správnosti
nebo úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje vysvětlil, doložil, popřípadě doplnil nebo změnil, a
zároveň stanoví lhůtu, v níž je navrhovatel povinen tak učinit.
(2) Po marném uplynutí stanovené lhůty správce daně řízení zastaví.
§ 43i
Rozhodnutí o návrhu na vydání povolení
(1) Správce daně vydá navrhovateli povolení, pokud jsou splněny podmínky pro vydání tohoto
povolení. V opačném případě návrh na vydání povolení zamítne.
(2) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení ve lhůtě 60 dnů ode dne podání tohoto
návrhu, popřípadě ode dne odstranění jeho vad nebo pochybností o správnosti nebo úplnosti údajů
v něm uvedených; ve zvlášť složitých případech může tuto lhůtu prodloužit nejblíže nadřízený
správce daně. O tomto prodloužení lhůty správce daně navrhovatele vhodným způsobem vyrozumí.
(3) Správce daně v povolení
a) umožní držiteli povolení vykonávat činnost, která je předmětem povolení,
b) přidělí navrhovateli evidenční číslo, nebylo-li přiděleno dříve,
c) může stanovit další podmínky potřebné pro správu daní, případně den, od kterého musí být
tyto podmínky splňovány.
(4) Držitel povolení je povinen přidělené evidenční číslo uvádět při styku se správcem daně.
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§ 43j
Oznamovací povinnost držitele povolení
(1) Dojde-li ke změně údajů, které jsou uvedeny v povolení a které se uvádějí v návrhu na
vydání povolení, je držitel povolení povinen tuto změnu oznámit správci daně do 5 dnů ode dne,
kdy nastala.
(2) Držitel povolení je povinen ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmů oznámit
správci daně údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability; to neplatí, pokud neuplynul 1
měsíc od sdělení těchto údajů při podání návrhu na vydání povolení.
(3) Držitel povolení je povinen na výzvu správce daně oznámit další údaje potřebné pro správu
daní.
(4) Oznamovací povinnost držitele povolení se nevztahuje na údaje, které má správce daně
k dispozici, nebo jejichž změnu může automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do
nichž má zřízen automatizovaný přístup; okruh těchto údajů zveřejní správce daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(5) Správce daně prověří údaje uvedené v oznámení a v případě pochybností o jejich správnosti
nebo úplnosti vyzve držitele povolení, aby údaje vysvětlil, doložil, popřípadě doplnil nebo změnil, a
zároveň stanoví lhůtu, v níž je držitel povolení povinen tak učinit.
§ 43k
Změna povolení
(1) Správce daně nahradí dosavadní povolení novým, pokud
a) držitel povolení podá žádost, ve které navrhne změnu údajů, k jejichž změně může dojít až na
základě změny povolení,
b) dojde ke změně dalších údajů, které jsou uvedeny v povolení, nebo
c) jím v odůvodněných případech změní nebo doplní podmínky potřebné pro správu daní
stanovené v dosavadním povolení.
(2) K nahrazení dosavadního povolení novým správce daně přistoupí pouze tehdy, jsou-li i
nadále splněny podmínky pro vydání povolení.
(3) V odůvodnění nového povolení se odůvodňují pouze změny oproti dosavadnímu povolení.
§ 43l
Zrušení povolení na žádost
Správce daně zruší povolení na návrh držitele povolení.
§ 43m
Zrušení povolení z moci úřední
(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky pro vydání povolení nebo podmínky
potřebné pro správu daní stanovené v povolení, vyzve držitele povolení k jejich splnění ve
správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí
nebezpečí z prodlení.
(2) Správce daně zruší povolení, pokud
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a) držitel povolení na výzvu správce daně nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek podle
odstavce 1,
b) nejsou splněny podmínky podle odstavce 1, k jejichž splnění správce daně držitele povolení
nevyzývá.
(3) Správce daně zruší povolení z důvodu nesplnění podmínek potřebných pro správu daní
stanovených v povolení pouze tehdy, pokud se jedná o závažné nesplnění těchto podmínek.
(4) Při stanovení lhůty ke splnění podmínek pro vydání povolení správce daně přihlédne
zejména ke schopnosti držitele povolení závadný stav odstranit. Za tím účelem může správce daně
držiteli povolení rozhodnutím
a) zcela nebo zčásti omezit možnost přijímat, vyrábět nebo nakupovat vybrané výrobky,
b) uložit povinnost poskytnout dodatečné zajištění daně ve výši odpovídající závažnosti daného
případu; je-li jako dodatečné zajištění daně zvoleno zajištění daně způsobem podle tohoto
zákona, může být výše tohoto zajištění daně stanovena nad zákonem stanovenou výši, nebo
c) stanovit další podmínky potřebné pro správu daní.
(5) Rozhodnutí podle odstavce 4 pozbývá účinnosti
a) dnem oznámení nového rozhodnutí podle odstavce 4, kterým správce daně nahradil dosavadní
rozhodnutí podle odstavce 4, nebo
b) dnem, ve kterém je ukončeno řízení o zrušení povolení.
§ 43n
Odklad zrušení povolení
Správce daně může v odůvodněných případech v rozhodnutí o zrušení povolení stanovit, že
povolení se zrušuje k určitému dni a současně může držiteli povolení do doby, než je povolení
zrušeno,
a) zcela nebo zčásti omezit možnost přijímat, vyrábět nebo nakupovat vybrané výrobky,
b) stanovit další podmínky potřebné pro správu daní.
§ 43o
Zánik povolení
Povolení zaniká
a) skončením řízení o pozůstalosti, nebo
b) zánikem právnické osoby.
§ 43p
Povinnosti související se zrušením nebo zánikem povolení
(1) Dojde-li k zániku povolení nebo k jeho zrušení bez náhrady, jsou osoba, která byla
držitelem tohoto povolení, nebo její právní nástupce povinni provést za přítomnosti úřední osoby
správce daně do 5 dnů inventuru zásob vybraných výrobků; tuto lhůtu může správce daně
z důvodů hodných zvláštního zřetele prodloužit až na 10 dnů.
(2) Dojde-li k zániku povolení zánikem právnické osoby, která nemá právního nástupce,
provede inventuru zásob vybraných výrobků správce daně. Dotčené osoby jsou povinny poskytnout
úřední osobě, která provádí tuto inventuru, všechny přiměřené prostředky a potřebnou součinnost
k účinnému provedení této inventury.
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(3) Ten, kdo je povinen provést inventuru zásob vybraných výrobků podle odstavce 1, je
povinen podat daňové přiznání a zaplatit daň nejpozději následující pracovní den po uplynutí lhůty
k provedení této inventury.
(4) Inventura zásob vybraných výrobků se provádí u vybraných výrobků,
a) které byly v okamžiku zrušení či zániku povolení uvedeny do volného daňového oběhu, nebo
b) u nichž dnem zániku nebo zrušení povolení vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň.
§ 43q
Použití zajištění daně v případě zrušení nebo zániku povolení
(1) Dojde-li k zániku povolení nebo k jeho zrušení bez náhrady,
a) zaniká zajištění daně složením nebo převodem finančních prostředků na depozitním účtu a
zajištěná částka se převede na úhradu této daně, nebo
b) v případě, že je zajištění daně poskytnuto finanční zárukou nebo ručením, správce daně vyzve
výstavce finanční záruky nebo ručitele k uhrazení nedoplatku na dani.
(2) Přeplatek vzniklý převodem podle odstavce 1 písm. a) lze do doby, než nastane poslední den
splatnosti zajištěné daně, použít pouze na úhradu splatných daňových pohledávek na témže
osobním daňovém účtu. Pokud následně vznikne vratitelný přeplatek, správce daně jej vrátí bez
žádosti do 30 dnů od jeho vzniku.
ČÁST DRUHÁ
ČÁST TŘETÍ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
§ 46
Vznik povinnosti daň z minerálních olejů přiznat a zaplatit
(1) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také
a) dnem použití nebo prodeje minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 a 2, které nebyly zdaněny
nebo u nichž byla uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro daný účel použití, pro
účely, pro které je stanovena vyšší sazba daně,
b) dnem použití nebo prodeje směsí minerálních olejů určených pro pohon dvoutaktních motorů za
účelem pohonu jiných než dvoutaktních motorů,
c) dnem použití nebo prodeje minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3 pro pohon motorů nebo pro
výrobu tepla,
c) dnem použití nebo prodeje minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3 pro
1. pohon motorů,
2. výrobu tepla, nebo
3. výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2,
d) dnem použití nebo prodeje minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 5 pro pohon motorů,
e) dnem použití nebo prodeje minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 6 pro výrobu tepla,
f) dnem použití nebo prodeje výrobků uvedených v § 45 odst. 7 jako přísady nebo plnidla do
minerálního oleje, pokud byly tyto výrobky získány nezdaněné nebo se sazbou daně nižší, než je
sazba daně stanovená pro tento minerální olej,
g) dnem prodeje nebo bezplatného předání odpadních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. d), které
nebyly zdaněny, ke konečné spotřebě pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, nebo
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h) dnem použití odpadních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. d), které nebyly zdaněny, pro pohon
motorů nebo pro výrobu tepla.
(2) Povinnost daň přiznat a zaplatit nevzniká v případech podle § 58b.
§ 49
Osvobození od daně z minerálních olejů
(1) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 6 používané pro jiné účely,
než je pohon motorů nebo výroba tepla. Od daně takto nejsou osvobozeny
a) ostatní benziny,
b) minerální oleje používané k mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech.
(2) Od daně jsou osvobozeny ostatní benziny, pokud jsou používány za účelem výroby výrobků, které
nejsou předmětem daně. Při uplatnění nároku na osvobození od daně předloží nabyvatel prodávajícímu
průkaz živnostenského oprávnění pro výrobu a dovoz chemických látek a chemických přípravků.
Neučiní-li tak, nárok na osvobození od daně zaniká.
(3) Mineralogickými postupy se pro účely tohoto zákona rozumí technologické procesy uvedené
v klasifikaci NACE pod kódem C 23 „výroba ostatních nekovových minerálních výrobků“.
(4) Metalurgickými procesy se pro účely tohoto zákona rozumí tepelné zpracování rud a jejich
koncentrátů jako výstupního produktu z této činnosti a výroba kovů uvedená v klasifikaci NACE pod
kódem C 24 „výroba základních kovů“.
(5) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 3 spotřebované v prostorách
podniku na výrobu vybraných výrobků podle § 19 odst. 2 písm. a), ve kterém byly vyrobeny nebo
zpracovány. Toto osvobození od daně se však nevztahuje na spotřebu těchto minerálních olejů pro účely
nesouvisející s výrobou, zejména pak pro pohon motorových vozidel.
(6) Od daně jsou osvobozeny letecké pohonné hmoty benzinového typu uvedené pod kódy
nomenklatury 2710 11 31 nebo 2710 11 70 nebo tryskové palivo uvedené pod kódem nomenklatury 2710
19 21 používané jako pohonná hmota pro leteckou dopravu a letecké práce, letecké práce, zkoušení,
opravu nebo údržbu letadel, s výjimkou minerálních olejů používaných pro soukromé rekreační létání.
(7) Soukromým rekreačním létáním se pro účely tohoto zákona rozumí používání letadla jeho
vlastníkem nebo právnickou nebo fyzickou osobou, která je oprávněna je používat na základě nájmu nebo
jiným způsobem jinak než pro účely podnikání, zejména jinak než pro přepravu cestujících nebo zboží,
pro poskytování služeb letadly za úplatu nebo pro potřeby orgánů veřejné správy.
(8) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm.
j), používané k výrobě tepla nebo jako pohonná hmota pro plavby po vodách na daňovém území České
republiky, včetně plaveb z daňového území České republiky na daňové území jiného členského státu nebo
plaveb z jiného členského státu na daňové území České republiky. Toto osvobození se netýká minerálních
olejů používaných pro soukromá rekreační plavidla.
(9) Soukromým rekreačním plavidlem se pro účely tohoto zákona rozumí jakékoliv plavidlo, které
používá jeho vlastník nebo právnická nebo fyzická osoba, která je oprávněna je používat jinak než pro
účely podnikání nebo pro potřeby orgánů veřejné správy.
(10) Od daně jsou dále osvobozeny směsi minerálních olejů a lihu kvasného bezvodého zvláštně
denaturovaného35) splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv uvedené v § 45 odst. 2 písm. m) používané
jako testované pohonné hmoty pro vybraná motorová vozidla v rámci schválených pilotních projektů
uvedených v § 3 písm. r).
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(11) Od daně jsou dále osvobozeny minerální oleje maximálně do výše technicky zdůvodněných
skutečných výrobních ztrát a ztrát při dopravě a skladování. Správce daně je oprávněn posoudit, zda
ztráty vzniklé při výrobě minerálních olejů odpovídají charakteru činnosti plátce a obvyklé výši ztrát
jiných plátců při stejné nebo obdobné činnosti, a o zjištěný rozdíl upravit základ daně.
(12) Výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, včetně jejich
skladování v podniku na výrobu vybraných výrobků, a způsob jejich výpočtu stanoví prováděcí právní
předpis.
(13) Od daně jsou osvobozeny metylestery nebo etylestery mastných kyselin uvedené pod kódem
nomenklatury 3824 90 99, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou určeny k použití,
nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů.
(14) Od daně jsou osvobozeny rostlinné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které
splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro
pohon motorů.
(15) Od daně je osvobozen zkapalněný bioplyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 19, který je
předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. e) a splňuje kritéria udržitelnosti biopaliv.
(16) Od daně jsou osvobozeny minerální oleje vyrobené z nepotravinářských částí biomasy nebo
z biologického odpadu, které svým použitím odpovídají minerálním olejům uvedeným v § 45 odst. 1
písm. a) nebo b), nebo směsím uvedeným v § 45 odst. 2 písm. l), které splňují kritéria udržitelnosti
biopaliv a které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů vybraných
motorových vozidel v rámci pilotních projektů uvedených v § 3 písm. r).
§ 50
Doprava minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky
(1) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 lze dopravovat pouze
a)
b)
c)
d)
e)

z daňového skladu uživateli,
od jednoho uživatele jinému uživateli,
při dovozu uskutečňovaném uživatelem,
z jedné organizační složky do jiné organizační složky téhož uživatele,
od výrobce uživateli; to se týká pouze odpadních olejů osvobozených od daně podle § 49 odst. 1,
nebo
f) od uživatele do daňového skladu, pokud uživatel vrací minerální oleje do daňového skladu, ze kterého
byly uvedeny do volného daňového oběhu z důvodu vypořádání nároků z vad těchto minerálních
olejů, z důvodu jejich nepřevzetí uživatelem, nebo z důvodu jejich přepracování v daňovém skladu v
důsledku jejich znečištění nebo nezáměrného smíšení.
(2) Při dopravě minerálních olejů, které jsou osvobozeny od daně podle § 49 odst.1, 2, 6 a 8, je jejich
odesílatel povinen poskytnout zajištění daně způsobem uvedeným v § 21, a to ve výši daně, kterou by byl
povinen přiznat a zaplatit, kdyby tyto minerální oleje nebyly osvobozeny od daně. Pokud je odesílatelem
provozovatel daňového skladu, který poskytnul zajištění daně pro provozování daňového skladu podle §
21, může být toto zajištění použito pro poskytnutí zajištění daně pro dopravu minerálních olejů. O použití
zajištění daně pro provozování daňového skladu pro dopravu minerálních olejů rozhodne správce daně
místně příslušný daňovému skladu. Správce daně může na žádost odesílatele udělit souhlas, aby zajištění
poskytl dopravce nebo vlastník těchto minerálních olejů, pokud s tím dopravce nebo jejich vlastník
písemně souhlasí. Toto ustanovení se netýká minerálních olejů osvobozených od daně podle § 49 odst. 1,
pokud jsou dopravovány právnickým nebo fyzickým osobám uvedeným v § 53 odst. 8 a 9 4 a odst. 5
písm. a), a odpadních olejů osvobozených od daně podle § 49 odst. 1.
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(3) Při dopravě zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. e), f) a g) osvobozených od daně
musí být daň zajištěna způsobem uvedeným v § 21 ve výši daně, která by musela být přiznána a
zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.
(4) Odesílatel je povinen před zahájením dopravy minerálních olejů osvobozených od daně uvědomit
o tom správce daně, který je místně příslušný podle místa zahájení dopravy. Pokud je splněna podmínka
zajištění daně podle odstavce 2 nebo 3 a podmínka označení vybraných výrobků podle § 41 odst. 7 § 26
odst. 7 a správce daně, který je místně příslušný podle místa zahájení dopravy, nemá proti zahájení
dopravy námitek, odesílatel může zahájit dopravu. Správce daně může stanovit lhůtu, do které má být
doprava ukončena, a trasu, po které mají být minerální oleje dopravovány.
(5) Správce daně uvedený v odstavci 4 je oprávněn rozhodnout o tom, že souhlas se zahájením
dopravy může vydávat zaměstnanec odesílatele.
(6) Pokud se změní během dopravy minerálních olejů osvobozených od daně místo určení nebo
příjemce, je odesílatel povinen bezodkladně oznámit tuto změnu správci daně uvedenému v odstavci 4.
Odesílatel je rovněž povinen bezodkladně zajistit zaznamenání změny v dokladu podle § 6.
(7) Minerální oleje dopravované podle odstavce 1 musí být po ukončení dopravy bezodkladně
umístěny v prostorách určených ve zvláštním povolení podle § 13 v povolení k přijímání a užívání
vybraných výrobků osvobozených od daně. Pokud bylo poskytnuto zajištění pro dopravu minerálních
olejů podle odstavce 2, správce daně uvolní zajištění daně do 5 pracovních dní ode dne, kdy byl správci
daně předložen doklad o osvobození od daně (§ 6) s potvrzením přijetí vybraných výrobků uživatelem.
(8) Odpadní oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. d) dopravované nepodnikající fyzickou osobou
právnické nebo fyzické osobě, která je prodává nebo bezplatně předává ke konečné spotřebě, lze
dopravovat bez dokladu o osvobození od daně podle § 6.
§ 51
Prokázání zdanění minerálních olejů
(1) V daňovém dokladu podle § 5 odst. 2, v dokladu o prodeji podle § 5 odst. 3 nebo v dokladu o
dopravě podle § 5 odst. 4 musí být uveden také kód nomenklatury minerálního oleje, kterého se doklad
týká; v daňovém dokladu podle § 5 odst. 2 musí být dále uvedena množství minerálních olejů v členění
podle jednotlivých sazeb spotřební daně. Pokud je místem určení čerpací stanice, musí být v dokladu o
dopravě podle § 5 odst. 4 uvedeno její evidenční číslo, bylo-li Ministerstvem průmyslu a obchodu
přiděleno.
(2) Při dopravě minerálních olejů značkovaných a barvených podle části čtvrté páté nebo
značkovaných podle části páté musí šesté musí být v daňovém dokladu podle § 5 odst. 2, v dokladu o
prodeji podle § 5 odst. 3 nebo v dokladu o dopravě podle § 5 odst. 4 uvedeno, že tyto oleje byly
označkovány a obarveny podle části čtvrté páté nebo označkovány podle části páté označkovány podle
části šesté.
(3) Při dopravě zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) a g) se jejich zdanění
prokazuje kromě daňového dokladu podle § 5 odst. 2, dokladu o prodeji podle § 5 odst. 3 nebo dokladu o
dopravě podle § 5 odst. 4 také dokladem o zajištění daně podle § 60 odst. 10.
§ 52
Prokázání oprávněného nabytí minerálních olejů osvobozených od daně
(1) Při prokazování oprávněného nabytí minerálních olejů osvobozených od daně podle § 6 se u
minerálních olejů osvobozených od daně podle § 49 odst. 5 doklad o osvobození od daně nevyžaduje.
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(2) V dokladu o osvobození od daně podle § 6 odst. 2 musí být uveden také kód nomenklatury
minerálního oleje, kterého se tento doklad týká.
(3) Při dopravě minerálních olejů podle § 50 odst. 1 písm. d) se údaje uváděné v dokladu o
osvobození od daně podle § 6 odst. 2 písm. a) a b) shodují.
(4) Při dopravě minerálních olejů osvobozených od daně a značkovaných a barvených podle
části páté nebo značkovaných podle části šesté musí být v dokladu o osvobození podle § 6 odst. 2
uvedeno, že tyto oleje byly označkovány a obarveny podle části páté nebo označkovány podle části
šesté.
§ 52a
Povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně
(1) Minerální oleje osvobozené od daně lze na základě pravomocného povolení k přijímání a
užívání minerálních olejů osvobozených od daně rovněž prodat uživateli, který
a) je držitelem tohoto povolení, nebo
b) je oprávněn přijímat a užívat minerální oleje osvobozené od daně bez tohoto povolení.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k přijímání a užívání minerálních
olejů osvobozených od daně novým, lze tyto minerální oleje přijímat, užívat nebo prodávat na
základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
(3) Pro bezplatné předání odpadních olejů, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm.
d), se použije odstavec 1 obdobně.
(4) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. m), které jsou osvobozeny podle § 49 odst. 10
nebo podle § 49 odst. 16, nelze podle odstavce 1 prodat.
§ 53
Zvláštní povolení pro přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně
(1) Minerální oleje osvobozené od daně lze na základě zvláštního povolení (§ 13) také prodávat
uživatelům, kterým bylo také vydáno zvláštní povolení, a uživatelům, kteří pro přijímání a užívání
minerálních olejů osvobozených od daně zvláštní povolení mít nemusí (odstavce 4 až 11). To se netýká
minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. m), které jsou osvobozeny podle § 49 odst. 10, nebo
minerálních olejů osvobozených podle § 49 odst. 16.
(2) Pro bezplatné předání odpadních olejů, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. d), se
použije ustanovení odstavce 1 obdobně.
(3) V návrhu na vydání zvláštního povolení musí být uveden také kód nomenklatury minerálního
oleje, kterého se má zvláštní povolení týkat, a předpokládané roční množství prodeje minerálních olejů.
(4) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 5, 6, 8, 13 až 15 a § 63 se přijímají a užívají
bez zvláštního povolení. Pokud jsou však přijímány za účelem dalšího prodeje, zvláštní povolení se
vyžaduje.
(5) Provozovatel daňového skladu, který přijímá a užívá odpadní oleje osvobozené od daně podle § 49
odst. 1, přijímá a užívá tyto oleje bez zvláštního povolení.
(6) Provozovatel daňového skladu, který přijímá minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst.
1 z důvodů uvedených v § 50 odst. 1 písm. f), přijímá a užívá tyto oleje bez zvláštního povolení.
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(7) Zvláštní povolení nemusí mít uživatelé, kteří prodávají nebo předávají odpadní oleje uvedené v §
45 odst. 1 písm. d), které sami vyrobili nebo při jejichž činnosti tyto odpadní oleje vznikly, v množství
menším než 10 000 l za jeden kalendářní rok.
(8) Právnická nebo fyzická osoba, která v rámci podnikatelské činnosti přijímá v jednotkovém balení
o obsahu nejvýše 20 litrů minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 výhradně za účelem
jejich prodeje konečnému spotřebiteli, přijímá a prodává tyto minerální oleje bez zvláštního povolení.
(9) Konečný spotřebitel, který mimo rámec podnikatelské činnosti přijímá minerální oleje osvobozené
od daně podle § 49 odst. 1 v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů, přijímá tyto minerální oleje
bez zvláštního povolení.
(10) Konečný spotřebitel, který plní minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 13 až 15 na
čerpacích stanicích10a) do běžné nádrže motorových dopravních prostředků (§ 63 odst. 2), přijímá tyto
minerální oleje bez zvláštního povolení.
(11) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 určené k použití nebo používané jako
vzorky k laboratorním účelům se přijímají a užívají bez zvláštního povolení.
§53
Nakládání s minerálními oleji osvobozenými od daně bez povolení k přijímání a užívání
minerálních olejů osvobozených od daně
(1) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 5, 6, 8, 13 až 15 a § 63 lze přijímat a
užívat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně, pokud nejsou
přijímány za účelem dalšího prodeje.
(2) Provozovatel daňového skladu je oprávněn přijímat a užívat bez povolení k přijímání a
užívání minerálních olejů osvobozených od daně
a) odpadní oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1,
b) minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1, pokud je přijímá z důvodů uvedených v
§ 50 odst. 1 písm. f).
(3) Uživatel je oprávněn prodávat nebo předávat odpadní oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. d)
v množství menším než 10 000 l za 1 kalendářní rok bez povolení k přijímání a užívání minerálních
olejů osvobozených od daně, pokud tyto oleje sám vyrobil nebo vznikly při jeho činnosti.
(4) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 v jednotkovém balení o obsahu
nejvýše 20 litrů lze v rámci podnikatelské činnosti přijímat a prodávat bez povolení k přijímání a
užívání minerálních olejů osvobozených od daně pouze za účelem jejich prodeje konečnému
spotřebiteli.
(5) Konečný spotřebitel je oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a užívání minerálních
olejů osvobozených od daně minerální oleje osvobozené od daně
a) podle § 49 odst. 1 v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů mimo rámec své
podnikatelské činnosti,
b) podle § 49 odst. 13 až 15, které na čerpacích stanicích plní do běžné nádrže motorových
dopravních prostředků.
(6) Minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 určené k použití nebo používané jako
vzorky k laboratorním účelům lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání minerálních
olejů osvobozených od daně.
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§ 53a
Evidence minerálních olejů osvobozených od daně
Povinnost vést evidenci podle § 40 se nevztahuje na případy uvedené v § 53 odst. 4 až 8 1 až 4, s
výjimkou uživatelů, kteří přijímají a užívají minerální oleje podle § 53 odst. 4 odst. 1v množství větším
než 10 000 l za jeden kalendářní rok.
§ 55
Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje v mineralogických postupech a
metalurgických procesech
(1) Nárok na vrácení daně vzniká osobě, která nakoupila za cenu včetně daně, vyrobila pro vlastní
spotřebu nebo přijala v režimu podmíněného osvobození od daně minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1,
2, 3 nebo 6 a prokazatelně tyto minerální oleje použila k mineralogickým postupům nebo v
metalurgických procesech; to se nevztahuje na osobu, které byla vrácena daň podle § 15, 15a, 56 nebo
56a.
(2) U minerálních olejů podle odstavce 1, které jsou předmětem značkování a barvení vybraných
minerálních olejů, vzniká nárok na vrácení daně pouze tehdy, pokud tyto minerální oleje byly
prokazatelně označkovány a obarveny podle části čtvrté páté. U minerálních olejů podle odstavce 1, které
jsou předmětem značkování některých dalších minerálních olejů, vzniká nárok na vrácení daně pouze
tehdy, pokud tyto minerální oleje byly prokazatelně označkovány podle části páté šesté.
(3) Osoba, které vzniká nárok na vrácení daně podle odstavce 1, má pro tento účel postavení
daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.
(4) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby minerálních olejů v mineralogických postupech nebo
metalurgických procesech.
(5) Daň se vrací ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny minerálních olejů nebo která odpovídá výši
daně připadající na minerální oleje vyrobené nebo přijaté v režimu podmíněného osvobození od daně.
(6) Nárok na vrácení daně se prokazuje daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji a evidencí o
nákupu a spotřebě. Při uplatnění nároku na vrácení daně je osoba povinna prokázat, že minerální oleje,
které byly použity podle odstavce 1, již nelze dále použít pro pohon motorů, výrobu tepla nebo výrobu
směsí podle § 45 odst. 2. V případě, kdy osoba použije k mineralogickým postupům nebo v
metalurgických procesech minerální oleje, které sama vyrobila nebo obarvila a označkovala v daňovém
skladu, prokazuje se nárok na vrácení daně interním dokladem.
(7) Na dokladu o prodeji, který je na žádost prodávající povinen vystavit nejpozději následující
pracovní den po dni podání žádosti, musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum
narození prodávajícího,
b) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího,
c) množství minerálních olejů v jednotkách podle § 47 odst. 1, jejich obchodní označení a kód
nomenklatury,
d) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů do volného daňového oběhu,
e) výše spotřební daně celkem,
f) datum vystavení dokladu o prodeji,
g) číslo dokladu o prodeji.
(8) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:
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a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce,
b) množství minerálních olejů v jednotkách podle § 47 odst. 1, jejich obchodní označení a kód
nomenklatury,
c) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů do volného daňového oběhu,
d) výše spotřební daně celkem,
e) datum vystavení interního dokladu,
f) číslo interního dokladu.
(9) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok
uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká
a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vyměřením nároku na
vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po
jeho vzniku.
(10) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději do 6 měsíců
ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné
daňové přiznání podáno, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit
navrácení v předešlý stav.
§ 56
Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla
(1) Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily za cenu včetně
daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně minerální
oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 41 až 2710 19 49 (dále jen
"topné oleje"), které byly jimi prokazatelně použity pro výrobu tepla a které byly prokazatelně
označkovány a obarveny podle části čtvrté páté, pokud jsou předmětem značkování a barvení vybraných
minerálních olejů. Toto ustanovení se nevztahuje na osoby, kterým byla vrácena daň z nakoupených
topných olejů podle § 15, 15a nebo 55.
(2) Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily za cenu
včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně
minerální oleje podle § 45 odst. 3 nebo ostatní benziny (dále jen "topné oleje") a prokazatelně tyto topné
oleje použily pro výrobu tepla. To se netýká minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3, pro které je při
jejich použití pro výrobu tepla stanovena podle § 48 odst. 10 stejná sazba daně jako pro minerální oleje
uvedené v § 45 odst. 1 písm. c). Nárok na vrácení daně nevzniká osobám, kterým byla vrácena daň podle
§ 55.
(3) Nárok na vrácení daně vzniká také právnickým nebo fyzickým osobám, které obarvily a
označkovaly podle části čtvrté páté topné oleje uvedené v odstavci 1 nebo 2 v daňovém skladu a
prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla.
(4) Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení daně, mají pro tento účel postavení
daňových subjektů bez povinnosti se registrovat.
(5) Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby topných olejů pro výrobu tepla.
(6) Daň se vrací ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených topných olejů nebo která
odpovídá výši daně připadající na topné oleje vyrobené nebo přijaté v režimu podmíněného osvobození
od daně, snížené o 660 Kč/1000 litrů.
(7) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji a evidencí o nákupu a spotřebě vedenou
kupujícím. V případě, kdy právnické a fyzické osoby použijí pro výrobu tepla topné oleje, které samy

- 54 -

vyrobily nebo obarvily a označkovaly v daňovém skladu, prokazuje se nárok na vrácení daně interním
dokladem.
(8) Na dokladu o prodeji, který je na žádost prodávající povinen vystavit nejpozději následující
pracovní den po dni podání žádosti, musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,
b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum
narození kupujícího,
c) množství topných olejů v objemových jednotkách, jejich obchodní označení a kód nomenklatury,
d) sazba spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného daňového oběhu,
e) výše spotřební daně celkem,
f) datum vystavení dokladu o prodeji,
g) číslo dokladu o prodeji.
(9) Na interním dokladu musí být uvedeny tyto náležitosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce,
množství topných olejů v objemových jednotkách, jejich obchodní označení a kód nomenklatury,
sazba spotřební daně platná v den uvedení topných olejů do volného daňového oběhu,
výše spotřební daně celkem,
datum vystavení interního dokladu,
číslo interního dokladu.

(10) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být
nárok uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na vrácení daně
zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vyměřením
nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne
následujícího po jeho vzniku.
(11) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději do 6 měsíců
ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné
daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit
navrácení v předešlý stav.
(12) Prováděcí právní předpis stanoví způsob výpočtu uplatňovaného nároku na vrácení daně a
způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě topných olejů podle odstavců 7 až 9.
§ 58
Zajištění daně z minerálních olejů
(1) Celkové zajištění daně za jeden daňový sklad činí nejvýše 100 000 000 1 500 000 000 Kč, jestliže
provozovatel daňového skladu poskytne zajištění daně složením nebo převodem finančních prostředků na
depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně nebo finanční zárukou, kterou přijal správce
daně.
(2) Při dopravě v režimu podmíněného osvobození od daně, pokud se nejedná o dopravu do jiného
členského státu, se nevyžaduje zajištění daně u ostatních benzinů uvedených v § 45 odst. 1 písm. a), které
nejsou určeny k přímému použití, nabízeny k prodeji nebo používány k pohonu motorů nebo pro výrobu
tepla.
(3) Při dopravě zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. e), f) a g) v režimu
podmíněného osvobození od daně musí být daň zajištěna způsobem uvedeným v § 21 ve výši daně, která
by musela být přiznána a zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.
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(4) Při dopravě v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky,
pokud se nejedná o dopravu do jiného členského státu, nemusí být poskytnuto zajištění daně u
minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3, které nejsou určeny k přímému použití, nabízeny k prodeji
nebo používány k pohonu motorů nebo pro výrobu tepla anebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst.
2 a na které se zároveň vztahuje režim podmíněného osvobození od daně podle § 59 odst. 1.
(5) Při dopravě minerálních olejů produktovodem se zajištění daně nevyžaduje, jestliže se doprava
uskutečňuje
a) výhradně na daňovém území České republiky, nebo
b) mezi Českou republikou a jiným členským státem výhradně za předpokladu, pokud s tím příslušné
orgány jiného členského státu souhlasí.
(6) Pro stanovení výše zajištění daně pro daňový sklad podle § 21 se nebere v úvahu množství
minerálních olejů určených pro zvláštní účely, jejichž vlastníkem je stát34), umístěných v tomto daňovém
skladu.
(7) Výše zajištění daně pro daňový sklad u zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst.
1 písm. e) až g) se stanoví za použití sazby daně, jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon
motorů; obdobně se postupuje při stanovení výše zajištění daně u těchto plynů u oprávněného
příjemce pro opakované přijímání minerálních olejů.
§ 59
Uplatnění režimu podmíněného osvobození od daně pro minerální oleje
(1) Podmíněné osvobození od daně musí být uplatněno pouze pro minerální oleje uvedené pod kódy
nomenklatury
a) 1507 až 1518, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla, nebo pro výrobu směsí
uvedených v § 45 odst. 2,
b) 2707 10, 2707 20, 2707 30 a 2707 50,
c) 2710 11 až 2710 19 69 s tím, že na minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 11 21, 2710
11 25 a 2710 19 29 se podmíněné osvobození od daně uplatňuje jen při jejich hromadné obchodní
přepravě,
d) 2711 s výjimkou 2711 11, 2711 21 a 2711 29,
e) 2901 10,
f) 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44,
g) 2905 11 00, které nejsou syntetického původu, pokud jsou určeny pro pohon motorů nebo pro výrobu
tepla,
h) 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 a 3811 90 00,
i) 3824 90 99, pokud jsou určeny pro pohon motorů, pro výrobu tepla, nebo pro výrobu směsí uvedených
v § 45 odst. 2.
Pro ostatní minerální oleje nelze podmíněné osvobození od daně uplatnit.
(2) Na minerální oleje, které nejsou uvedeny v odstavci 1, se nevztahuje ustanovení § 18 odst. 6 a §
19 odst. 3.
(3) V daňovém skladu mohou být společně s minerálními oleji v režimu podmíněného osvobození od
daně umístěny
a) minerální oleje, které nejsou uvedeny v odstavci 1,
b) minerální oleje, které byly uvedeny do volného daňového oběhu, umístěné v daňovém skladu za
podmínek stanovených v § 19 odst. 5 nebo
c) minerální oleje, které byly zajištěny správcem daně nebo orgánem Finanční správy České republiky
nebo u kterých bylo rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, pouze pokud s umístěním výslovně
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souhlasí provozovatel daňového skladu; o umístění minerálních olejů do daňového skladu orgán
Finanční správy České republiky bezodkladně informuje správce daně místně příslušného daňovému
skladu.
(4) Minerální oleje uvedené v odstavci 3 nemusí být odděleně skladovány, ale musí být odděleně
evidovány.
(5) Produktovod pro dopravu minerálních olejů musí být samostatným daňovým skladem, pokud není
součástí jiného daňového skladu. To neplatí pro produktovod, v němž se dopravují výhradně zdaněné
minerální oleje. Doprava jednotlivých dodávek minerálních olejů produktovodem, který je samostatným
daňovým skladem, musí být navzájem evidenčně oddělena.
(6) Při dopravě minerálních olejů produktovodem, která se uskutečňuje mezi Českou republikou a
jiným členským státem, jsou průvodní doklady podle § 26 až 27f nahrazeny elektronickou evidencí
provozovatele produktovodu jako samostatného daňového skladu nebo elektronickou evidencí
provozovatele daňového skladu, jehož je produktovod součástí, pouze pokud s tím příslušné orgány
jiného členského státu souhlasí.
(7) Samostatným daňovým skladem minerálních olejů podle § 19 odst. 2 písm. b) nemůže být čerpací
stanice pohonných hmot. Čerpací stanice pohonných hmot umístěná na území daňového skladu podle § 3
písm. g) je součástí tohoto daňového skladu.
(8) Daňovým skladem minerálních olejů podle § 19 odst. 2 písm. b) může být pouze sklad,
a) jehož skladovací zařízení je pevně spojené se zemí a je užíváno v souladu se stavebním zákonem35d),
b) jehož skladovací zařízení jsou ověřená45) a jsou vybavená vhodným ověřeným45) měřicím zařízením
na měření množství minerálních olejů, jejich měrné hmotnosti a teploty při příjmu a výdeji,
c) jehož skladovací kapacita je nejméně 50 000 litrů minerálních olejů; to neplatí pro daňový sklad
zkapalněných ropných plynů, jehož skladovací kapacita musí být nejméně 200 000 litrů,
d) který splňuje podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro ochranu života a zdraví osob a
životního prostředí.
(9) Podmínka podle odstavce 8 písm. a) nemusí být splněna, pokud skladem minerálních olejů je
cisternová loď se skladovací kapacitou nejméně 100 000 litrů minerálních olejů, pro niž správce přístavu
udělil povolení pro trvalé umístění v bazénu přístavu a z níž se vydávají minerální oleje jako lodní
pohonná hmota.
(10) Pokud jsou minerální oleje umístěny v automobilové cisterně, železniční cisterně odpovídající
ustanovením Mezinárodního řádu pro přepravu nebezpečného zboží po železnici (RID) vyhlášeného ve
Sbírce mezinárodních smluv nebo v kontejneru odpovídajícímu ustanovením Evropské dohody o
mezinárodních přepravách nebezpečných věcí po silnici (ADR) vyhlášené ve Sbírce mezinárodních
smluv, které se nacházejí na území daňového skladu podle § 3 písm. g), považují se tato dopravní zařízení
za součást daňového skladu. To platí i v případě, kdy tato dopravní zařízení z technických důvodů
dočasně daňový sklad se svolením správce daně místně příslušného daňovému skladu opustí. V takovém
případě se množství minerálních olejů, které se do daňového skladu vrátí, nesmí lišit od množství
minerálních olejů, které daňový sklad opustilo.
(11) Podmínka podle odstavce 8 písm. c) nemusí být splněna při skladování minerálních olejů v
prostoru letiště.
§ 60
Nákup, prodej a doprava zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu
(1) Právnické nebo fyzické osoby, které nakupují nebo získávají zkapalněné ropné plyny uvedené v §
45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) ve volném daňovém oběhu za účelem dalšího prodeje, mohou tyto výrobky
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přijímat a prodávat jen na základě povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů podle § 60a
uvedených do volného daňového oběhu. Porušení této povinnosti, které se podle živnostenského zákona
považuje za závažné porušení podmínky stanovené zákonem o spotřebních daních, správce daně oznámí
příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu. Toto ustanovení se nepoužije pro právnické nebo fyzické
osoby, které nakupují tyto zkapalněné ropné plyny výhradně v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do
40 kg včetně.
(2) Právnické nebo fyzické osoby, které nakupují nebo získávají zkapalněné ropné plyny uvedené v §
45 odst. 1 písm. f) nebo g) pro vlastní spotřebu se spotřebou přesahující 10 tun za jeden kalendářní rok,
mohou tyto výrobky přijímat jen na základě povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů podle § 60a
uvedených do volného daňového oběhu. Toto ustanovení se nepoužije pro právnické nebo fyzické
osoby, které nakupují tyto zkapalněné ropné plyny výhradně v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do
40 kg včetně.
(3) Právnické nebo fyzické osoby nesmějí vydat zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1
písm. f) nebo g) osobám, které nemají povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedené v § 60a
odst. 1 uvedených do volného daňového oběhu.
(4) Osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2 jsou povinny vést evidenci podle § 40. Osoby uvedené v
odstavci 1, které ve volném daňovém oběhu prodávají zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1
písm. e) konečnému spotřebiteli, v evidenci neuvádí údaje o tomto konečném spotřebiteli.
(5) Zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g), které byly ve volném
daňovém oběhu nakoupeny nebo získány za cenu včetně daně vypočtené na základě nižší sazby daně,
nesmějí být dále prodány za cenu včetně daně vypočtené na základě vyšší sazby daně.
(6) Zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) přijaté v režimu podmíněného
osvobození od daně oprávněným příjemcem, kterému tak vznikla při jejich uvedení do volného daňového
oběhu povinnost přiznat a zaplatit daň vypočtenou na základě nižší sazby daně, nesmějí být dále prodány
za cenu včetně daně vypočtené na základě vyšší sazby daně.
(7) Zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g), které byly uvedeny do
volného daňového oběhu v jiném členském státu a které byly dopraveny na daňové území České
republiky pro účely podnikání a u kterých byla v České republice zajištěna nebo zaplacena daň vypočtená
na základě nižší sazby daně, nesmějí být dále prodány za cenu včetně daně vypočtené na základě vyšší
sazby daně.
(8) Zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) musí být při dovozu po
propuštění do režimu volného oběhu okamžitě uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně.
Toto ustanovení se nepoužije pro zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40
kg včetně.
(9) Při dopravě zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) po jejich
uvedení do volného daňového oběhu nesmějí být tyto plyny dopravovány společně v jednom dopravním
prostředku nebo v jejich soupravě, pokud je pro ně stanovena rozdílná sazba daně. Toto ustanovení se
nepoužije pro dopravu zkapalněných ropných plynů v technologicky oddělených soupravách dopravních
prostředků, u nichž je zajištěno evidování množství vydaných zkapalněných ropných plynů přes ověřené
stanovené měřidlo, a které neumožňují jakékoliv přečerpávání zkapalněných ropných plynů mezi jejich
částmi, a v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně.
(10) Při dopravě zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. f) a g) uvedených do volného
daňového oběhu je odesílatel povinen poskytnout zajištění daně způsobem uvedeným v § 21, a to ve výši
daně, která by musela být přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.
Zajištění daně může poskytnout také právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2,
dopravce nebo vlastník těchto plynů, pokud s tím právnická nebo fyzická osoba uvedená v odstavci 1
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nebo 2, dopravce nebo vlastník těchto plynů písemně souhlasí a odesílatel tuto skutečnost oznámí správci
daně. Toto ustanovení se nepoužije pro dopravu zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o
hmotnosti náplně do 40 kg včetně.
(11) Doprava zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. f) a g) může být zahájena jen
tehdy, pokud osoba uvedená v odstavci 10, že poskytla zajištění daně pro dopravu těchto plynů. Toto
ustanovení se nepoužije pro dopravu zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o hmotnosti
náplně do 40 kg včetně.
(12) Doprava zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. f) a g) uvedených do volného
daňového oběhu od odesílatele je ukončena přijetím těchto výrobků právnickou nebo fyzickou osobou.
(13) Právnická nebo fyzická osoba odebírající pro účely podnikání zkapalněné ropné plyny, které
jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) a které byly uvolněny do volného daňového
oběhu v jiném členském státě, poskytuje zajištění daně ve výši daně, která by musela být přiznána a
zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.
(14) Osoby, které plní zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) do tlakových
nádob o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, s výjimkou pevně zabudovaných nádrží motorových vozidel,
jsou povinny používat schválený měřicí systém 10) (dále jen „hmotnostní průtokoměr“), jehož
neoddělitelnou součástí je elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů, která musí být
správná, úplná, průkazná, zaručující trvalost záznamů a umožňující výpis z tohoto systému. Hmotnostní
průtokoměr musí být umístěn tak, aby evidoval množství plněných zkapalněných ropných plynů, a musí
být opatřen závěrami správce daně.
§ 60a
Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu
(1) Právnické nebo fyzické osoby uvedené v § 60 odst. 1 nebo 2 mohou nakupovat zkapalněné ropné
plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) pouze na základě povolení k nákupu zkapalněných
ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu vydaného správcem daně, a to na základě návrhu.
(2) V návrhu na vydání povolení musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum
narození navrhovatele,
b) popis místa uskladnění zkapalněných ropných plynů a popis způsobu jejich zabezpečení před
neoprávněným použitím,
c) název, popřípadě obchodní označení zkapalněných ropných plynů,
d) účel použití zkapalněných ropných plynů,
e) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo dodavatele, a místo vydání vybraných
výrobků,
f) doklad o tom, zda navrhovatel má a v jaké výši v České republice nedoplatek evidovaný celním nebo
finančním úřadem, nebo nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který
nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 kalendářních dní,
g) evidenční číslo navrhovatele, pokud již bylo správcem daně navrhovateli přiděleno.
(3) Název zkapalněného ropného plynu podle odstavce 2 písm. c) musí být uveden dostatečně
přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti zkapalněného ropného plynu tak, aby bylo možné
jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.
(4) Správce daně rozhodne o vydání povolení pouze navrhovateli, který není v likvidaci nebo
v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu20). Má-li navrhovatel nedoplatek na daních nebo
clu nebo nedoplatek na zdravotním pojištění, na dávkách na pojistném a sociálním zabezpečení a na
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příspěvcích na státní politiku zaměstnanosti, správce daně vydá povolení pouze tehdy, je-li zajištěno
uhrazení tohoto nedoplatku. V opačném případě návrh zamítne.
(4) Správce daně rozhodne o vydání povolení pouze navrhovateli, který není v likvidaci nebo
v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu20). Má-li navrhovatel nedoplatek na daních nebo
clu nebo nedoplatek na zdravotním pojištění, na dávkách na pojistném a sociálním zabezpečení a na
příspěvcích na státní politiku zaměstnanosti, správce daně vydá povolení pouze tehdy, je-li zajištěno
uhrazení tohoto nedoplatku. V opačném případě návrh zamítne.
(5) Navrhovatel je povinen na výzvu správce daně uvést a doložit další údaje potřebné pro správu
daní.
(6) Správce daně prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich správnosti nebo
úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a doložil, a zároveň určí lhůtu,
v níž je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném uplynutí stanovené lhůty správce daně
návrh odloží.
(7) Správce daně v povolení uvede skutečnosti podle odstavce 2 písm. a) až e).
(8) Správce daně může v povolení stanovit další podmínky zabezpečení zkapalněných ropných plynů
nebo uložit opatření potřebná k zabránění jejich neoprávněného použití.
(9) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 kalendářních dní od zahájení řízení; ve
zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelze-li vzhledem k povaze věci
rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže nadřízený správce daně. Nemůže-li
správce daně rozhodnout do 60 kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je povinen o tom
navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.
(10) Rozhodnutí o vydání povolení vyhotoví správce daně ve třech stejnopisech, z nichž jedno je
určeno navrhovateli, druhé dodavateli zkapalněných ropných plynů a třetí správci daně příslušnému pro
dodavatele zkapalněných ropných plynů.
(11) Správce daně v souvislosti s vydáním prvního povolení přidělí navrhovateli evidenční číslo a
vydá osvědčení o evidenci.
(12) V rozhodnutí o povolení stanoví správce daně dobu jeho platnosti, která počíná běžet dnem
nabytí právní moci rozhodnutí. Povolení platí nejméně do konce kalendářního roku, v němž nabylo
rozhodnutí o jeho udělení právní moci, a nejdéle do konce třetího kalendářního roku od konce roku,
v němž bylo rozhodnutí o jeho udělení vydáno.
(13) Rozhodnutí, kterým se návrhu na vydání povolení vyhovuje, se neodůvodňuje.
(14) O vydání nového povolení je držitel povolení povinen požádat nejpozději tři kalendářní měsíce
před ukončením doby platnosti předchozího povolení, pokud hodlá nepřerušeně nakupovat zkapalněné
ropné plyny.
(15) Držitel povolení je povinen oznámit správci daně každou změnu údajů podle odstavce 2 písm. a)
do 5 kalendářních dnů ode dne jejího vzniku a změnu údajů podle odstavce 2 písm. b), c) nebo d) je
držitel povolení povinen oznámit dříve, než k těmto změnám dojde.
(16) Dojde-li ke změně sídla nebo místa pobytu držitele povolení nebo místa uskladnění zkapalněných
ropných plynů, správce daně vydá rozhodnutí o změně původního povolení. Dojde-li ke změně ostatních
skutečností a údajů uvedených v povolení, správce daně rozhodne o vydání nového povolení a o odejmutí
povolení předchozího. Zanikne-li původní povolení uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, v případném
rozhodnutí o vydání nového povolení správce daně rozhodne o odejmutí původního povolení.
(17) Povolení zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
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b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,
c) smrtí držitele povolení nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení držitele povolení za
mrtvého,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele povolení, nebo
e) dnem zániku živnostenského oprávnění21).
(18) Správce daně odejme povolení, jestliže
a) držitel povolení opakovaně porušil povinnosti stanovené v § 60 odst. 3 až 9 a 11,
b) držitel povolení neplní podmínky stanovené povolením nebo porušuje závažným způsobem povinnost
vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost
účetních záznamů v souvislosti se skutečnostmi vyplývajícími z povolení nebo nevede evidenci podle
tohoto zákona (§ 40),
c) pominuly důvody nebo se změnily podmínky, na jejichž základě bylo povolení vydáno, a držitel
povolení nepožádal o jeho změnu,
d) po dobu 12 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o vydání povolení nebyl uskutečněn nákup
zkapalněných ropných plynů podle tohoto povolení, nebo
e) držitel povolení o to požádá.
(19) V případě odejmutí povolení podle odstavce 18 písm. a) až c) se ustanovení § 13 odst. 21 použije
obdobně.
(20) Pokud bylo právnické nebo fyzické osobě uvedené v § 60 odst. 1 nebo 2 odejmuto povolení
podle odstavce 18 písm. a) až c), může být takové osobě vydáno nové povolení k nákupu zkapalněných
ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu nejdříve po dvou letech po nabytí právní moci
rozhodnutí o odejmutí povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového
oběhu.
§ 60a
Nákup zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu
(1) Právnická nebo fyzická osoba uvedená v § 60 odst. 1 nebo 2 může nakupovat zkapalněné
ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) pouze na základě pravomocného povolení k
nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.
(2) Zkapalněné ropné plyny podle odstavce 1 lze nakupovat pouze od dodavatele uvedeného v
povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.
(3) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k nákupu zkapalněných ropných
plynů uvedených do volného daňového oběhu novým, lze tyto zkapalněné ropné plyny nakupovat
na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
§ 60b
Podmínky pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného
daňového oběhu osobám nakupujícím nebo získávajícím zkapalněné ropné plyny pro vlastní
spotřebu
Podmínkami pro vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených
do volného daňového oběhu právnické nebo fyzické osobě uvedené v § 60 odst. 2 jsou
a) bezdlužnost a
b) skutečnost, že navrhovatel není v likvidaci nebo úpadku.
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§ 60c
Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu
(1) Je-li v návrhu na vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedeno více
dodavatelů, správce daně vydá toto povolení ke každému dodavateli samostatně.
(2) Správce daně zašle stejnopis povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do
volného daňového oběhu dodavateli těchto zkapalněných ropných plynů.
§ 60d
Zrušení povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu
z moci úřední
(1) Správce daně zruší povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného
daňového oběhu rovněž, pokud držitel tohoto povolení
a) opakovaně porušil povinnosti stanovené v § 60 odst. 3 až 9 a 11, nebo
b) po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců neuskuteční nákup zkapalněných ropných
plynů podle tohoto povolení.
(2) Pokud bylo povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného
daňového oběhu zrušeno z moci úřední, může osoba, jíž bylo toto povolení zrušeno, podat návrh na
vydání povolení k provozování daňového skladu nejdříve po uplynutí 2 let od zrušení tohoto
povolení; to se nevztahuje na zrušení podle odstavce 1 písm. b).
§ 61
Povolení k provozování daňového skladu pro minerální oleje
V návrhu na vydání povolení k provozování daňového skladu musí být uveden také kód nomenklatury
vybraných výrobků, kterých se má toto povolení týkat.
§ 62
Oprávněný příjemce minerálních olejů
V návrhu na vydání povolení k přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od
daně musí být uveden také kód nomenklatury vybraných výrobků, kterých se má toto povolení týkat.
§ 68
Vznik povinnosti daň z lihu přiznat a zaplatit
Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také
dnem zjištění překročení stanovených norem ztrát lihu při výrobě a oběhu lihu,46)
dnem zjištění neoprávněně odejmutého lihu z výrobního procesu, ze zásob nebo při dopravě,
dnem zjištění neoprávněné regenerace lihu,
dnem nabytí, prodeje nebo zjištění nezdaněného lihu právnickými nebo fyzickými osobami
uvedenými v § 66 odst. 1 písm. c) nebo lihu, který právnické nebo fyzické osoby vyrobily bez
povolení, 48) oprávnění provozovat živnost, a to tím dnem, který nastal dříve, nebo
e) v případě ukončení činnosti nejpozději jeden den před podáním žádosti o výmaz z obchodního
rejstříku nebo žádosti o zrušení živnostenského oprávnění; daňová povinnost se týká lihu a všech
výrobků obsahujících líh podléhajících dani, jež jsou k tomuto dni ve vlastnictví plátce, který
uvedené výrobky vyrobil, nakoupil nebo dovezl, s výjimkou nezdaněného lihu osvobozeného od
daně podle § 71 odst. 1 písm. b) a e).

a)
b)
c)
d)

- 62 -

§ 72
Uplatnění nároku na osvobození od daně z lihu
(1) Uživatel musí uplatnit u plátce písemně osvobození lihu od daně, na které se vztahuje ustanovení
§ 71 odst. 1 písm. a), c), d), f) a i), nejpozději před vyhotovením dokladu o uvedení lihu do volného
daňového oběhu plátcem nebo u celního úřadu při podání písemného celního prohlášení, je-li dovážený
líh navržen k propuštění do režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému
navracení.
(2) Uživatel je rovněž povinen uplatnit písemně osvobození lihu od daně u původního vlastníka v
případech, na které se vztahuje osvobození od daně podle odstavce 1, před nabytím vlastnického práva k
nezdaněnému lihu tvořícímu majetek původního vlastníka, před
a) uzavřením smlouvy o pachtu obchodního závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační
složku původního vlastníka nebo
b) pozbytím obchodního závodu nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku původního
vlastníka.
(3) Po prohlášení konkursu na majetek uživatele či zániku obchodního závodu uživatele může být líh
osvobozený od daně poskytnut jinému uživateli. Uživatel, který nabývá líh, na který se vztahuje
osvobození od daně podle odstavce 1, je rovněž povinen uplatnit písemně osvobození od daně u
původního uživatele.
(4) Uživatel v případech podle odstavců 1 až 3 je povinen při uplatnění osvobození lihu od daně, na
které se vztahuje ustanovení § 71 odst. 1 písm. a), d) a f), předložit zvláštní povolení správce daně podle §
13 povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně; to se netýká lihu
zvláštně denaturovaného syntetického technického53a) určeného k použití pro stanovený účel52). Neučiní-li
tak, má se za to, že osvobození od daně nebylo uplatněno.
§ 73
Zvláštní povolení na přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně
(1) Platnost zvláštního povolení na přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně stanoví správce
daně do konce kalendářního roku, pro který bylo uděleno.
(2) Líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. b), c), e), g), h) a i) se přijímá a užívá bez
zvláštního povolení; to se týká také lihu zvláštně denaturovaného syntetického technického53a) určeného k
použití pro stanovený účel52).
(3) Zvláštní povolení na přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně nelze vydat navrhovateli za
účelem jeho dalšího prodeje, pokud zvláštní právní předpis54) nestanoví jinak.
§ 73
Povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně
(1) Líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. b), c), e), g), h) nebo i) a podle § 71 odst. 1
písm. f), pokud se jedná o líh zvláštně denaturovaný syntetický technický, lze přijímat a užívat bez
povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně.
(2) Líh osvobozený od daně přijatý na základě povolení k přijímání a užívání lihu
osvobozeného od daně nelze na základě tohoto povolení dále prodávat, pokud jiný právní předpis
nestanoví jinak.
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§ 78
Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro líh
(1) Pokud je lihovar56) pod stálým daňovým dozorem a jeho výrobní a skladovací zařízení je zajištěno
úředními závěrami správce daně, zajištění daně se nevyžaduje.
(2) Stálým daňovým dozorem se rozumí zejména zajištění výrobního a skladovacího zařízení
závěrami správce daně, stálá přítomnost úřední osoby správce daně nebo umožnění přímého nepřetržitého
přístupu do evidencí uložených tímto zákonem a zvláštními právními předpisy57).
(3) Daňovým skladem podle § 3 písm. g) nemůže být pěstitelská pálenice55).
(4) Na líh vyráběný v pěstitelské pálenici se nevztahuje ustanovení § 19 odst. 3.
(5) Líh, jehož vlastníkem je stát a je určen pro zvláštní účely34), musí být umístěn v režimu
podmíněného osvobození od daně.
(6) Správce daně může v odůvodněných případech povolit v daňovém skladu zpracování lihu již
uvedeného do volného daňového oběhu. Takový líh se považuje za opětovně uvedený do režimu
podmíněného osvobození od daně a provozovateli daňového skladu vzniká dnem opětovného uvedení do
režimu podmíněného osvobození od daně nárok na vrácení daně. Nárok na vrácení daně se uplatňuje
podle § 14 odst. 5 až 8 a zaniká ve lhůtě uvedené v § 16. Správce daně může v odůvodněných případech
rozhodnout, že líh uvedený do volného daňového oběhu může být zpracován v daňovém skladu. Takový
líh se považuje za opětovně uvedený do režimu podmíněného osvobození od daně a provozovateli
daňového skladu vzniká dnem opětovného uvedení do režimu podmíněného osvobození od daně nárok na
vrácení daně. Nárok na vrácení daně se uplatňuje podle § 14 odst. 5 až 8 a zaniká ve lhůtě uvedené v § 16.
(7) Správce daně v povolení podle odstavce 6 určí množství lihu, které lze opětovně přijmout ke
zpracování v daňovém skladu, způsob zpracování a vedení evidence tohoto lihu.
(8) V daňovém skladu může být společně s lihem v režimu podmíněného osvobození od daně
umístěn líh, který byl zajištěn správcem daně nebo orgánem Finanční správy České republiky nebo
u kterého bylo rozhodnuto o jeho propadnutí nebo zabrání, pouze pokud s umístěním výslovně
souhlasí provozovatel daňového skladu. O takovém umístění lihu orgán Finanční správy České
republiky bezodkladně informuje správce daně místně příslušného daňovému skladu. Takový líh
musí být odděleně skladován a musí být odděleně evidován.
§ 79
Doprava lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky
(1) Líh nedenaturovaný, osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. a) a d) na základě zvláštního
povolení podle § 13 povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, lze
dopravovat pouze
a)
b)
c)
d)

z daňového skladu uživateli,
od jednoho uživatele jinému uživateli podle § 72 odst. 2 a 3,
při dovozu uskutečňovaném uživatelem, nebo
z jedné organizační složky do jiné organizační složky téhož uživatele.

(2) Při dopravě lihu podle odstavce 1 je jeho odesílatel povinen poskytnout zajištění daně způsobem
uvedeným v § 21, a to ve výši daně, kterou by byl povinen přiznat a zaplatit, kdyby tento líh nebyl
osvobozen od daně. Pokud je odesílatelem provozovatel daňového skladu, který poskytl zajištění daně pro
provozování daňového skladu podle § 21, může být toto zajištění použito pro poskytnutí zajištění daně
pro dopravu nedenaturovaného lihu. O použití zajištění daně pro provozování daňového skladu pro
dopravu nedenaturovaného lihu rozhodne správce daně místně příslušný daňovému skladu. Správce daně
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může na žádost odesílatele udělit souhlas, aby zajištění poskytl dopravce nebo vlastník tohoto lihu, pokud
s tím dopravce nebo jeho vlastník písemně souhlasí.
(3) Dopravovaný líh podle odstavce 1 musí být po ukončení dopravy bezodkladně umístěn v
prostorách určených ve zvláštním povolení podle § 13 v povolení k přijímání a užívání vybraných
výrobků osvobozených od daně. Pokud bylo poskytnuto zajištění daně pro dopravu nedenaturovaného
lihu a doprava tohoto lihu byla řádně ukončena, správce daně rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5
pracovních dní ode dne, kdy byl předložen doklad o osvobození od daně (§ 6) potvrzený správcem daně
místně příslušným místu užívání vybraných výrobků.
(3) Líh obecně denaturovaný podle zákona o lihu52) určený pro výrobu minerálních olejů uvedených
nebo pro výrobu etyl-terciál-butyl-éteru se na daňovém území České republiky dopravuje se
zjednodušeným průvodním dokladem (§ 30) vystaveným odesílatelem.
§ 86
Osvobození od daně z piva
(1) Od daně je také osvobozeno pivo
a) pro výrobu octa uvedeného pod kódem nomenklatury 2209,
b) pro výrobu a přípravu léčiv,
c) pro výrobu přísad při výrobě potravin a nápojů, jejichž obsah alkoholu nepřesahuje 1,2 %
objemových, nebo
d) pro výrobu potravinářských výrobků, pokud obsah alkoholu v nich nepřekročí 8,5 litru alkoholu ve
100 kg výrobku u čokoládových výrobků nebo 5 litrů alkoholu ve 100 kg výrobku u ostatních
výrobků.
(2) Od daně je dále osvobozeno pivo ve výši technicky zdůvodněných skutečných výrobních ztrát.
Správce daně je oprávněn posoudit, zda tyto ztráty odpovídají charakteru činnosti plátce a obvyklé výši
ztrát obdobných jiných plátců při stejné činnosti, a vyžadovat prokázání ztrát a o zjištěný rozdíl upravit
základ daně.
(3) Od daně je dále osvobozeno pivo, které je vyrobeno fyzickou osobou v zařízení pro domácí
výrobu piva výhradně pro vlastní spotřebu její a osob s ní tvořících společně hospodařící domácnost, osob
jí blízkých nebo jejích hostů, až do množství, které nepřesáhne 200 l za kalendářní rok, za podmínky, že
nedojde k jeho prodeji.
(4) Od daně je dále osvobozeno pivo, které bylo v odůvodněných případech zničeno za
přítomnosti úředních osob správce daně.
(4) (5) Od daně je dále osvobozeno pivo určené k použití jako vzorky pro povinné rozbory53),
nezbytné výrobní zkoušky nebo jako vzorky odebrané správcem daně.
(5) (6) Evidence piva osvobozeného od daně dle tohoto ustanovení se vede odděleně. Evidence se
uchovává po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla tato evidence vyhotovena.
§ 87
Zvláštní povolení na přijímaní a užívání piva osvobozeného od daně
Přijímání a užívání piva osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání piva
osvobozeného od daně
Pivo osvobozené od daně podle § 86 odst. 3 a 4 se přijímá a užívá bez zvláštního povolení 5 lze
přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání piva osvobozeného od daně.
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§ 98
Zvláštní povolení na přijímání a užívání vína osvobozeného od daně
Přijímání a užívání vína osvobozeného od daně bez povolení k přijímání a užívání vína
osvobozeného od daně
(1) Tiché víno podle § 93 odst. 3, osvobozené od daně podle § 97 odst. 1, se přijímá a užívá bez
zvláštního povolení lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání vína osvobozeného od
daně.
(2) Víno a meziprodukty osvobozené podle § 97 odst. 3 se přijímají a užívají bez zvláštního povolení
lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání vína osvobozeného od daně.
§ 99
Omezení režimu podmíněného osvobození od daně pro víno a meziprodukty
(1) Daňovým skladem podle § 19 odst. 2 písm. b) může být jen sklad, jehož roční odbyt, případně
předpokládaný roční odbyt vína je nejméně 100 hl nebo roční odbyt, případně předpokládaný roční odbyt
meziproduktů je nejméně 100 hl. Toto omezení neplatí pro sklady, které víno a meziprodukty odesílají do
jiného členského státu, popřípadě tyto výrobky z jiného členského státu přijímají.
(2) Ročním odbytem vína nebo meziproduktů se pro účely tohoto zákona rozumí množství vína nebo
meziproduktů, které opustilo v kalendářním roce sklad podle odstavce 1.
(3) Právnická nebo fyzická osoba, která není malým výrobcem vína podle § 100a a která vyrábí v
jednom prostorově ohraničeném místě tiché víno [§ 93 odst. 3)], nemusí toto víno vyrábět v podniku na
výrobu vybraných výrobků [§ 19 odst. 2 písm. a)], pokud zároveň v tomto místě nevyrábí šumivé víno
nebo meziprodukty a pokud toto tiché víno není určeno pro dopravu do jiného členského státu v režimu
podmíněného osvobození od daně nebo pokud nejsou do tohoto místa z jiného členského státu víno nebo
meziprodukty v režimu podmíněného osvobození od daně přijímány.
(4) Pokud právnická nebo fyzická osoba podle odstavce 3 nebo podle § 100a podá návrh na vydání
povolení k provozování daňového skladu podle § 20, je povinna provést inventuru zásob tichého vína za
přítomnosti úřední osoby správce daně. V den, kdy rozhodnutí o povolení k provozování daňového skladu
nabude právní moci, se tyto zásoby tichého vína (§ 93 odst. 3) považují za uvedené do režimu
podmíněného osvobození od daně.
(5) Tiché víno (§ 93 odst. 3) vyrobené fyzickou osobou uvedenou v § 92 odst. 1 není vyráběno v
podniku na výrobu vybraných výrobků [§ 19 odst. 2 písm. a)].
(6) Vedlejší produkty60d), které jsou předmětem daně, vznikající při výrobě tichého vína právnickou
nebo fyzickou osobou podle § 99 odst. 3 nebo podle § 100a, a mají být odstraněny v souladu se zvláštním
právním předpisem60e), se na daňovém území České republiky dopravují do daňového skladu s dokladem
podle § 100a odst. 4. Osoba dopravující vedlejší produkty je povinna tento doklad na vyžádání předložit
správci daně.
(7) V daňovém skladu mohou být společně s vínem a meziprodukty umístěny tiché víno (§ 93 odst.
3) nebo vedlejší produkty podle odstavce 6 vyrobené malým výrobcem vína podle § 100a nebo
právnickou nebo fyzickou osobou podle § 99 odst. 3, dále tiché víno vyrobené malým výrobcem vína v
jiném členském státě. Takové tiché víno nebo vedlejší produkty se považují za uvedené do režimu
podmíněného osvobození od daně.
(8) Provozovatel daňového skladu, který přijme do daňového skladu tiché víno vyrobené malým
výrobcem vína z jiného členského státu, je povinen takové přijetí oznámit do 5 dní správci daně místně
příslušnému přijímajícímu daňovému skladu zasláním kopie dokladu podle § 100a odst. 4.
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§ 105a
Zvláštní povolení na přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně
Přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených od daně bez povolení k přijímání a užívání
tabákových výrobků osvobozených od daně
Tabákové výrobky osvobozené od daně podle § 105 odst. 2 se přijímají a užívají bez zvláštního
povolení lze přijímat a užívat bez povolení k přijímání a užívání tabákových výrobků osvobozených
od daně.
§ 109
Oprávněný příjemce tabákových výrobků
(1) Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků podle § 22 a oprávněný
příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků podle § 23 mohou přijímat pouze tabákové výrobky
označené tabákovou nálepkou s výjimkou tabákových výrobků osvobozených od daně podle § 105.
(2) Úhrada hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru nebo zajištění hodnoty tabákových nálepek
podle § 119 odst. 4 písm. a) nebo b) je považováno za zajištění daně v případě, že oprávněný příjemce pro
opakované přijímání vybraných výrobků podle § 22 přijímá výhradně tabákové výrobky a je současně
odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst. 3.
(3) Úhrada hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru nebo zajištění hodnoty tabákových nálepek
podle § 119 odst. 4 písm. b) je považováno za zajištění daně v případě, že oprávněný příjemce pro
jednorázové přijetí vybraných výrobků podle § 23 přijímá výhradně tabákové výrobky a je současně
odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst. 3.
(4) Přijímá-li oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků podle § 22 výhradně
tabákové výrobky a není-li odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst. 3, postupuje se ve věci
zajištění daně podle § 22 odst. 9.
(5) Přijímá-li oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků podle § 23 výhradně
tabákové výrobky a není-li odběratelem tabákových nálepek podle § 118 odst. 3, postupuje se ve věci
zajištění daně podle § 23 odst. 4.
(6) Návrh na vydání povolení pro opakované nebo jednorázové přijímání tabákových výrobků v
režimu podmíněného osvobození od daně musí dále obsahovat soupis tabákových výrobků členěný podle
druhů, obchodních názvů, druhu obalů, s uvedením počtu kusů, popřípadě kilogramů v jednotkovém
balení.
§ 110
Zákaz prodeje za cenu nižší než cena pro konečného spotřebitele
(1) Prodejce nesmí prodávat cigarety konečnému spotřebiteli za cenu nižší, než je cena pro konečného
spotřebitele uvedená na tabákové nálepce, nestanoví-li tento zákon jinak. To neplatí při bezúplatném
poskytnutí cigaret jako zkušebních vzorků nebo k reklamním účelům.
(2) Prodejce nesmí při prodeji cigaret konečnému spotřebiteli poskytnout žádnou slevu z ceny pro
konečného spotřebitele včetně slevy poskytované na základě odbytu.
(3) Pokud je k cigaretám přidán nebo přibalen jiný předmět, nesmí být při prodeji konečnému
spotřebiteli celková cena odlišná od ceny pro konečného spotřebitele uvedené na tabákové nálepce.
Prodej cigaret nesmí být vázán na prodej jiných předmětů.
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§ 117
Povolení k provozování daňového skladu pro tabákové výrobky
Návrh na vydání povolení k provozování daňového skladu musí dále obsahovat soupis tabákových
výrobků členěný podle druhů, obchodních názvů, druhu obalů, s uvedením počtu kusů, popřípadě
kilogramů v jednotkovém balení.
§ 122
Vracení tabákových nálepek
(1) Odběratel může vrátit pověřenému správci daně poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky,
pokud prokáže, že jde o tabákové nálepky nabyté v souladu s tímto zákonem. U poškozených tabákových
nálepek musí jejich nepoškozená část činit alespoň 60 % celkové plochy tabákové nálepky. Je-li
poškozená tabáková nálepka složena z více částí, musí být zřejmé, že jednotlivé části patří k sobě. U
poškozených a znečištěných tabákových nálepek pro cigarety musí být výše ceny pro konečného
spotřebitele a počet kusů, které jsou natištěny na tabákové nálepce, prokazatelné. U poškozených a
znečištěných tabákových nálepek pro doutníky, cigarillos a tabák ke kouření musí být počet kusů,
popřípadě kilogramů, které jsou natištěny na tabákové nálepce, prokazatelný.
(2) Za poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky, které splňují podmínky uvedené v odstavci 1,
vrátí pověřený správce daně hodnotu tabákových nálepek, pokud již byla hodnota tabákových nálepek
uhrazena. Pověřený správce daně vrácené poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky zničí za účasti
pověřené úřední osoby nejblíže nadřízeného správce daně. O zničení vrácených poškozených nebo
znečištěných tabákových nálepek sepíše protokol.
(3) Odběratel může vrátit pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky. Pověřený správce
daně vrátí odběrateli hodnotu tabákových nálepek, pokud již byla hodnota tabákových nálepek uhrazena.
Pověřený správce daně vrácené tabákové nálepky zničí za účasti pověřené úřední osoby nejblíže
nadřízeného správce daně. O zničení vrácených tabákových nálepek sepíše protokol.
(4) Pokud Ministerstvo financí vydá vyhlášku, kterou se změní vzor tabákové nálepky, je odběratel
povinen vrátit pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky starého vzoru nejpozději do 30 dní
ode dne nabytí účinnosti vyhlášky. V případě, že byly tabákové nálepky vyvezeny do třetích zemí, vrátí
odběratel nepoužité tabákové nálepky starého vzoru pověřenému správci daně nejpozději do 80 dní ode
dne nabytí účinnosti vyhlášky.
(5) Za vrácené tabákové nálepky starého vzoru, pokud nedošlo ke změně sazby daně, vydá pověřený
správce daně bezúplatně tabákové nálepky nového vzoru do 30 dní ode dne, kdy mu byly tabákové
nálepky vráceny. Pověřený správce daně vrácené tabákové nálepky starého vzoru zničí za účasti pověřené
úřední osoby nejblíže nadřízeného správce daně. O zničení vrácených tabákových nálepek sepíše
protokol.
(6) Odběratel je povinen bezodkladně vrátit pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky,
včetně tabákových nálepek poškozených nebo znečištěných podle odstavce 1, v případě ukončení své
činnosti. Pokud odběratel již uhradil hodnotu tabákových nálepek, vrátí mu pověřený správce daně tuto
částku.
(7) Odběratel může požádat pověřený pověřeného správce daně o úřední dozor nad zničením
tabákových nálepek nalepených na jednotkových baleních. Žádost se může vztahovat pouze na výrobky,
které odběratel vyrobil, dovezl nebo dopravil z jiného členského státu. Úředním dozorem se rozumí účast
úřední osoby pověřeného správce daně při zničení tabákových nálepek nalepených na jednotkových
baleních, které na své náklady zajistí odběratel. Zničení tabákových nálepek pod úředním dozorem lze
provést pouze na daňovém území České republiky. Pověřený správce daně je povinen této žádosti
vyhovět s tím, že den, hodina, místo a způsob zničení tabákových nálepek budou stanoveny
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dohodou. Odběrateli vzniká nárok na vrácení hodnoty tabákových nálepek dnem zničení tabákových
nálepek pod úředním dozorem. Nárok na vrácení lze uplatnit pouze tehdy, jestliže byla hodnota
tabákových nálepek již uhrazena.
(8) Za ztracené tabákové nálepky a za tabákové nálepky poškozené z více než 40 % se náhrada
neposkytuje.
(9) Dojde-li ke změně sazby daně, může odběratel nepoužité tabákové nálepky vrátit pověřenému
správci daně. Pokud odběratel již uhradil hodnotu tabákových nálepek, vrátí mu pověřený správce daně
tuto částku.
§ 124
Podmínky pro vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění
Pověřený správce daně rozhodne o snížení úhrady nebo zajištění, pokud odběratel
a) v průběhu 2 let přede dnem podání žádosti o snížení úhrady nebo zajištění plnil řádně povinnosti
odběratele a řádně značil tabákové výrobky tabákovými nálepkami způsobem stanoveným právními
předpisy a
b) splňuje podmínky, za nichž může správce daně povolit daně rozhodnout o snížení zajištění daně
nebo povolit o upuštění od zajištění daně.
ČÁST TŘETÍ
ČÁST ČTVRTÁ
OMEZENÍ PRODEJE LIHOVIN A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

ČÁST ČTVRTÁ
ČÁST PÁTÁ
ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ
§ 134b
Předmět značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Předmětem značkování a barvení jsou, s výjimkou případů uvedených v odstavcích 2 a 4,
minerální oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710
19 49.
(2) Značkovány a barveny podle pravidel stanovených v § 134c až 134k nesmějí být
a) jiné minerální oleje než uvedené v odstavci 1,
b) minerální oleje uvedené v odstavci 1, jedná-li se o pohonné hmoty a maziva podle zvláštního
právního předpisu 65e), s výjimkou minerálních olejů, na které se vztahuje osvobození od daně podle §
49 odst. 8,
c) minerální oleje uvedené v odstavci 1, jedná-li se o pohonné hmoty pro plavby na vodách na daňovém
území České republiky, na které se nevztahuje osvobození od daně podle § 49 odst. 8,
d) petroleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 21,
e) d) složky pro výrobu těch minerálních olejů, které jsou uvedeny v písmenech a) až d) c),
f) e) minerální oleje uvedené v odstavci 1, u nichž je značkování a barvení na závadu jejich použití.
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(3) Seznam minerálních olejů podle odstavce 2 písm. f) e), u nichž je značkování a barvení na závadu
jejich použití, stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Značkovány a barveny nemusí být minerální oleje uvedené v odstavci 1, které jsou nebo mají být
dopravovány do jiných členských států v režimu podmíněného osvobození od daně nebo ve volném
daňovém oběhu, nebo které jsou nebo mají být vyváženy do třetích zemí.
Povinnosti a zákazy při značkování a barvení vybraných minerálních olejů
§ 134e
(1) Značkovat a barvit minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 je na daňovém území České republiky
povinen provozovatel daňového skladu nejpozději před jejich uvedením do volného daňového oběhu.
(2) Při dopravě minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 z jiného členského státu v režimu
podmíněného osvobození od daně či ve volném daňovém oběhu nebo při jejich dovozu ze třetí země je
povinen značkování a barvení těchto olejů zajistit jejich příjemce nebo dovozce, a to ještě před jejich
vstupem na daňové území České republiky. To se nevztahuje na případy, kdy jsou minerální oleje
dopravovány v režimu podmíněného osvobození od daně do daňového skladu podle § 19 odst. 2.
(3) Výrobce a uživatel směsi značkovací látky a barviva uvedených v prováděcím právním předpisu
podle § 134a odst. 2, který má sídlo na daňovém území České republiky, je povinen vést evidenci
značkovací látky a barviva podle prováděcího právního předpisu.
(4) Provozovatel daňového skladu, příjemce nebo dovozce, který je povinen značkovat a barvit
minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 nebo který je povinen takové značkování a barvení zajistit, je na
žádost správce daně nebo příslušného orgánu povinen předložit certifikát podle zvláštního právního
předpisu65f).
(5) Právnické a fyzické osoby, které nakoupí nebo jinak nabudou neznačkované a nebarvené
minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného členského státu v režimu
podmíněného osvobození od daně či ve volném daňovém oběhu nebo vyvézt do třetí země, jsou povinny
bezodkladně zajistit značkování a barvení těchto olejů, jestliže se tato doprava nebo vývoz neuskuteční.
Pro uvedené právnické a fyzické osoby platí povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 obdobně. Pokud
jsou tyto výrobky již uvedeny do volného daňového oběhu, musí být označkovány a obarveny v daňovém
skladu. V takovém případě jsou tyto oleje opětovně uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně
a provozovateli daňového skladu vzniká dnem přijetí nárok na vrácení daně.
(6) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, dopravují, skladují, nakupují nebo jinak
nabývají, prodávají nebo spotřebovávají v rámci podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134b,
jsou povinny
a) vyrábět, zpracovávat, dopravovat, skladovat, nakupovat nebo jinak nabývat, prodávat nebo
spotřebovávat tyto oleje jen na základě živnostenského oprávnění pro tyto činnosti podle zvláštního
právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání; to se netýká osob, které nakupují, prodávají,
dopravují nebo skladují tyto oleje výhradně v jednotkovém balení do 20 litrů,
b) umožnit správci daně nebo příslušnému orgánu přístup do objektů, prostor a zařízení používaných při
výrobě, zpracování, dopravě, skladování, nákupu nebo jiném nabývání, prodeji nebo spotřebě těchto
olejů,
c) na vyžádání předložit správci daně nebo příslušnému orgánu příslušnou dokumentaci a poskytnout
jim pravdivé a úplné informace související s výrobou, zpracováním, dopravou, skladováním, nákupem
nebo jiným nabýváním, prodejem nebo spotřebou těchto olejů,
d) umožnit správci daně nebo příslušnému orgánu bezplatně odebrat v potřebném množství vzorky
těchto olejů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
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e) uhradit nezbytné náklady spojené s provedením analýzy odebraného vzorku akreditovanou osobou65f),
bylo-li na základě této analýzy zjištěno porušení povinností stanovených tímto zákonem.
(7) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, dopravují, skladují, nakupují nebo jinak
nabývají, prodávají nebo spotřebovávají v rámci podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134b,
vedou a uchovávají způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem evidenci o druzích a množství
těchto olejů a o uvedených způsobech nakládání s nimi.
(8) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají nebo prodávají minerální oleje, jež
nesmějí být podle § 134b odst. 2 písm. f) e) značkovány a barveny, způsobem uvedeným v odstavci 6,
jsou povinny
a) v průvodní technické dokumentaci a v dokladech stanovených tímto zákonem pro tyto oleje výslovně
uvést, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů,
b) mít v evidenci prohlášení kupujícího, s výjimkou prodeje minerálních olejů nepodnikající fyzické
osobě v jednotkovém balení do 20 litrů, o tom, že
1. splňuje podmínky podle odstavce 10,
2. značkování a barvení těchto olejů je na závadu jejich použití a
3. tyto minerální oleje nebudou použity pro jiné účely, než pro které nesmějí být značkovány a
barveny,
c) uchovávat technickou dokumentaci a doklady k těmto olejům po dobu 10 let ode dne, kdy s nimi
začaly nakládat způsobem uvedeným v odstavci 6.
(9) Právnické a fyzické osoby, které nakupují minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 písm. f) e),
jsou na žádost prodávajícího povinny vystavit mu nejpozději přede dnem vydání těchto olejů prohlášení
podle odstavce 8 písm. b). To se nevztahuje na nepodnikající fyzické osoby nakupující tyto minerální
oleje v jednotkovém balení do 20 litrů.
(10) Odběratelem minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 2 písm. f) e) může být pouze osoba,
která
a) je vybavená prokazatelně některou z technologií, pro niž je značkování nebo značkování a barvení
minerálních olejů na závadu jejich použití, nebo
b) tyto minerální oleje prodává nebo dodává osobě uvedené v písmeni a).
(11) Seznam technologií podle odstavce 10 stanoví prováděcí právní předpis.
(12) Ustanovení odstavce 8 písm. a) se nepoužije pro minerální oleje, které
a) prokazatelně jsou nebo mají být dopravovány do jiných členských států v režimu podmíněného
osvobození od daně nebo ve volném daňovém oběhu, prokazatelně jsou nebo mají být vyváženy do
třetích zemí, nebo
b) prokazatelně jsou nebo mají být dopravovány mezi daňovými sklady v režimu podmíněného
osvobození od daně.
§ 134f
Je zakázáno
a) ředit, odstraňovat nebo jinak měnit značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst.
1 mimo daňový sklad nacházející se na daňovém území České republiky, který má povolení ke
značkování a barvení těchto olejů podle § 134g vybraných minerálních olejů,
b) uvádět do volného daňového oběhu neznačkované a nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst.
1,
c) nabízet k prodeji nebo používat značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 pro
pohon motorů s výjimkou stacionárních motorů a plynových turbin určených pro výrobu elektrické a
tepelné energie a s výjimkou motorů používaných při plavbách na vodách na daňovém území České
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republiky, pokud se na minerální oleje použité pro tyto plavby vztahuje osvobození od daně podle §
49 odst. 8,
d) dopravovat a skladovat značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 v nádobě,
která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčet,
e) nabízet k prodeji nebo používat minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 písm. e) a f) d) a e) pro jiné
účely, než pro které tyto minerální oleje nesmějí být značkovány a barveny.
§ 134g
(1) Provozovatel daňového skladu na daňovém území České republiky může značkovat a barvit
minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 pouze na základě povolení ke značkování a barvení těchto olejů
(dále jen "povolení k barvení"). O vydání povolení k barvení rozhoduje správce daně na návrh podaný
uvedeným provozovatelem daňového skladu.
(2) Značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 bez povolení k barvení podle
odstavce 1 se považuje za závažné porušení tohoto zákona.
(3) V návrhu na vydání povolení k barvení musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele,
b) místo daňového skladu, ve kterém budou minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 značkovány a
barveny,
c) název, popřípadě obchodní označení, minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1, které budou
značkovány a barveny,
d) předpokládané roční množství minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1, které budou
značkovány a barveny,
e) údaje o instalovaném zařízení a technická dokumentace zařízení na značkování a barvení minerálních
olejů uvedených v § 134b odst. 1,
f) evidenční číslo daňového skladu navrhovatele, které bylo přiděleno podle § 20 odst. 12.
(4) Navrhovatel je povinen na výzvu správce daně uvést a doložit další údaje týkající se značkování a
barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1.
§ 134h
(1) Správce daně prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich správnosti a
úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a doložil, a zároveň stanoví lhůtu,
ve které je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném uplynutí stanovené lhůty správce daně
návrh odloží. O odložení návrhu správce daně navrhovatele vyrozumí.
(2) Správce daně v povolení k barvení uvede skutečnosti podle § 134g odst. 3 písm. a) až c) a e) až f).
(3) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení k barvení do 60 kalendářních dní od zahájení
řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelze-li vzhledem k
povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže nadřízený správce daně.
Nemůže-li správce daně rozhodnout do 60 kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je
povinen o tom navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.
(4) Rozhodnutí o vydání povolení k barvení vyhotoví správce daně ve dvou stejnopisech, z nichž
jedno je určeno navrhovateli a druhé správci daně.
(5) V rozhodnutí o povolení k barvení stanoví správce daně dobu jeho platnosti, která počíná běžet
dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Správce daně stanoví dobu platnosti povolení k barvení tak, aby toto
povolení platilo nejméně do konce kalendářního roku, v němž nabylo rozhodnutí o jeho udělení právní
moci, nejdéle však do konce třetího kalendářního roku od konce roku, v němž bylo rozhodnutí o jeho
udělení vydáno.
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§ 134g
Základní ustanovení o povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 může značkovat a barvit pouze provozovatel
daňového skladu, a to na základě pravomocného povolení ke značkování a barvení vybraných
minerálních olejů.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení ke značkování a barvení vybraných
minerálních olejů novým, lze minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 značkovat a barvit na
základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
(3) Značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 bez povolení ke
značkování a barvení vybraných minerálních olejů, které se podle živnostenského zákona považuje
za závažné porušení podmínky stanovené zákonem o spotřebních daních, správce daně oznámí
příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu.
§ 134h
Zrušení a zánik povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Správce daně rovněž zruší povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů,
pokud držitel povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů porušil povinnosti
nebo zákazy stanovené v § 134e a 134f.
(2) Povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů zaniká rovněž dnem zrušení
nebo zániku povolení k provozování daňového skladu, ve kterém jsou minerální oleje uvedené
v § 134b odst. 1 značkovány a barveny podle tohoto povolení ke značkování a barvení vybraných
minerálních olejů.
§ 134i
(1) O vydání nového povolení k barvení je jeho držitel povinen požádat nejpozději tři kalendářní
měsíce před ukončením doby platnosti předchozího povolení k barvení, pokud hodlá nepřerušeně barvit a
značkovat minerální oleje, kterých se předchozí povolení k barvení týká.
(2) Držitel povolení k barvení je povinen oznámit správci daně každou změnu údajů uvedených v §
134g odst. 3 písm. a) do 5 kalendářních dní ode dne jejího vzniku. Změnu údajů uvedených v § 134g odst.
3 písm. b), c) a e) je držitel povolení k barvení povinen oznámit dříve, než k těmto změnám dojde.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v § 134g odst. 3 písm. a), správce daně vydá rozhodnutí o
změně původního povolení k barvení. Dojde-li ke změně ostatních skutečností a údajů uvedených v
povolení k barvení, správce daně rozhodne o vydání nového povolení k barvení a o odejmutí povolení k
barvení předchozího.
§ 134j
(1) Povolení k barvení zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení k barvení právnickou osobou,
c) smrtí držitele povolení k barvení nebo dnem nabytí právní moci rozsudku soudu o prohlášení držitele
povolení k barvení za mrtvého,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele povolení k
barvení, nebo
e) dnem zániku nebo odejmutí povolení k provozování daňového skladu podle § 20 odst. 18 nebo 19.
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(2) Správce daně povolení k barvení odejme, jestliže
a) držitel povolení k barvení porušil povinnosti nebo zákazy stanovené v § 134e a 134f,
b) se změnily skutečnosti, na jejichž základě bylo povolení k barvení vydáno, a držitel povolení k
barvení nepožádal o jeho změnu, nebo
c) držitel povolení k barvení o to požádá.
ČÁST PÁTÁ
ČÁST ŠESTÁ
ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ65g)
§ 134l
Vymezení pojmu značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Značkováním některých dalších minerálních olejů se rozumí rovnoměrné přimíchávání
značkovací látky do těchto olejů.
(2) Druh značkovací látky a její minimální množství v 1 litru některých dalších minerálních olejů
neuvedených v části čtvrté páté a způsob její evidence stanoví prováděcí právní předpis.
§ 134m
Předmět značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Předmětem značkování jsou, s výjimkou případů uvedených v odstavcích 2 a 4, následující
minerální oleje:
a) benzol, toluol, xylol, ostatní směsi aromatických uhlovodíků a surové lehké oleje uvedené pod kódy
nomenklatury 2707 10 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50 a 2707 99 11,
b) střední oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11 a 2710 19 15,
c) těžké plynové oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 31 a 2710 19 35
d) těžké topné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63,
2710 19 65 a 2710 19 69 mající alespoň dvě z těchto vlastností:
1. kinematická viskozita při 40 oC je nižší než 12 mm2 . s-1 včetně,
2. hustota při 15 oC je vyšší než 784 kg . m-3 včetně a nižší než 913 kg . m-3 včetně,
3. při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně 20 %
objemu včetně ztrát do teploty 350 °C s výjimkou těžkých topných olejů určených k použití pro
pohon motorů,
e) mazací oleje uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710
19 87, 2710 19 91 a 2710 19 99 mající tyto vlastnosti:
1. kinematická viskozita při 40 oC je nižší než 12 mm2 . s-1 včetně,
2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku je nižší než
150 oC včetně,
3. při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně 20 %
objemu včetně ztrát do teploty 350 °C,
přičemž postačí, aby takový olej měl vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností
uvedených v bodech 2 a 3,
f) acyklické nasycené uhlovodíky a acyklické uhlovodíky ostatní uvedené pod kódy nomenklatury 2901
10 10, 2901 29 20 a 2901 29 80,
g) toluen, o-xylen, m-xylen, p-xylen a směsi xylenů uvedené pod kódy nomenklatury 2902 30 00 a 2902
41 až 44,
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h) složená organická rozpouštědla uvedená pod kódem nomenklatury 3814 00 90.
(2) Značkovány podle pravidel stanovených v § 134n až 134v nesmějí být
a) jiné minerální oleje než uvedené v odstavci 1,
b) petrolej (kerosen) uvedený pod kódem nomenklatury 2710 19 21,
c) b) minerální oleje pro specifické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 11, 2710 19
31, 2710 19 51 a 2710 19 71,
d) c) minerální oleje pro chemické zpracování uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 15, 2710 19 35,
2710 19 55 a 2710 19 75; za takové chemické zpracování se však nepovažuje využití těchto
minerálních olejů jako složky pro výrobu minerálních olejů mísením,
e) d) bílé a medicinální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 85,
f) e) elektroizolační oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 93,
g) f) d) minerální oleje uvedené v odstavci 1 používané jako složky pro výrobu minerálních olejů
určených k použití pro pohon motorů,
h) g) e) minerální oleje uvedené v odstavci 1 písm. b) až e), u nichž je značkování na závadu jejich
použití,
i) h) f) minerální oleje uvedené v odst. 1 písm. a) a f) až h), u nichž je značkování na závadu jejich
použití,
j) i) g) minerální oleje uvedené v odstavci 1 v jednotkovém balení do 20 litrů.
(3) Seznam minerálních olejů uvedených v odstavci 2 písm. h) a i) e) a f), u nichž je značkování na
závadu jejich použití, stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Značkovány nemusí být minerální oleje uvedené v odstavci 1, které jsou nebo mají být
dopravovány do jiných členských států v režimu podmíněného osvobození od daně, ve volném daňovém
oběhu nebo mimo tyto režimy, nebo které jsou nebo mají být vyváženy do třetích zemí.
Povinnosti a zákazy při značkování některých dalších minerálních olejů
§ 134p
(1) Značkovat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 je na daňovém území České republiky
povinen jejich výrobce nejpozději při výstupu z výrobního zařízení nebo provozovatel daňového skladu
nejpozději před jejich uvedením do volného daňového oběhu.
(2) Při dopravě minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 z jiného členského státu v režimu
podmíněného osvobození od daně, ve volném daňovém oběhu či mimo tyto režimy nebo při jejich
dovozu ze třetí země je povinen značkování těchto olejů zajistit jejich příjemce nebo dovozce, a to ještě
před jejich vstupem na daňové území České republiky. To se nevztahuje na případy, kdy jsou minerální
oleje dopravovány v režimu podmíněného osvobození od daně do daňového skladu podle § 19 odst. 2.
(3) Výrobce a uživatel značkovací látky uvedené v prováděcím právním předpisu podle § 134l odst. 2,
který má sídlo na daňovém území České republiky, je povinen vést evidenci značkovací látky podle
prováděcího právního předpisu.
(4) Výrobce, příjemce nebo dovozce, který je povinen značkovat minerální oleje uvedené v § 134m
odst. 1 nebo který je povinen takové značkování zajistit, je na žádost správce daně nebo příslušného
orgánu povinen předložit certifikát podle zvláštního právního předpisu65f).
(5) Právnické a fyzické osoby, které nakoupí nebo jinak nabudou neznačkované minerální oleje
uvedené v § 134m odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného členského státu v režimu podmíněného
osvobození od daně, ve volném daňovém oběhu či mimo tyto režimy nebo vyvézt do třetí země, jsou
povinny bezodkladně zajistit značkování těchto olejů, jestliže se tato doprava nebo vývoz neuskuteční.
Pro uvedené právnické a fyzické osoby platí povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 2 obdobně. Pokud se
na tyto výrobky vztahuje režim podmíněného osvobození od daně a přitom jsou již uvedeny do volného
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daňového oběhu, musí být označkovány v daňovém skladu. V takovém případě jsou tyto oleje opětovně
uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně a provozovateli daňového skladu vzniká dnem
přijetí nárok na vrácení daně.
(6) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, dopravují, skladují, nakupují nebo jinak
nabývají, prodávají nebo spotřebovávají v rámci podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v §
134m, jsou povinny
a) vyrábět, zpracovávat, dopravovat, skladovat, nakupovat nebo jinak nabývat, prodávat nebo
spotřebovávat tyto oleje jen na základě živnostenského oprávnění pro tyto činnosti podle zvláštního
právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání; to se netýká osob, které nakupují, prodávají,
dopravují nebo skladují tyto oleje výhradně v jednotkovém balení do 20 litrů,
b) umožnit správci daně nebo příslušnému orgánu přístup do objektů, prostor a zařízení používaných při
výrobě, zpracování, dopravě, skladování, nákupu nebo jiném nabývání, prodeji nebo spotřebě těchto
olejů,
c) na vyžádání předložit správci daně nebo příslušnému orgánu příslušnou dokumentaci a poskytnout
jim pravdivé a úplné informace související s výrobou, zpracováním, dopravou, skladováním, nákupem
nebo jiným nabýváním, prodejem nebo spotřebou těchto olejů,
d) umožnit správci daně nebo příslušnému orgánu bezplatně odebrat v potřebném množství vzorky
těchto olejů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
e) uhradit nezbytné náklady spojené s provedením analýzy odebraného vzorku akreditovanou osobou65f),
bylo-li na základě této analýzy zjištěno porušení povinností stanovených tímto zákonem.
(7) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, dopravují, skladují, nakupují nebo jinak
nabývají, prodávají nebo spotřebovávají v rámci podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134m
vedou a uchovávají způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem evidenci o druzích a množství
těchto olejů a o uvedených způsobech nakládání s nimi.
(8) Právnické a fyzické osoby, které vyrábějí, zpracovávají nebo prodávají minerální oleje, jež
nesmějí být podle § 134m odst. 2 písm. c) až i) b) až f) značkovány způsobem uvedeným v odstavci 6,
jsou povinny
a) v průvodní technické dokumentaci a v dokladech stanovených tímto zákonem pro tyto oleje výslovně
uvést, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů,
b) mít v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího, že značkování těchto olejů je na
závadu jejich použití nebo že nebudou použity pro pohon motorů nebo k výrobě pohonné hmoty či
maziva podle zvláštního právního předpisu65e),
c) mít v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího, že splňuje podmínky podle
odstavce 10; to se nevztahuje na nákup a prodej minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 2 písm.
i) f),
d) uchovávat technickou dokumentaci a doklady k těmto olejům po dobu 10 let ode dne, kdy s nimi
začaly nakládat způsobem uvedeným v odstavci 6.
(9) Právnické a fyzické osoby, které nakupují minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. c) až i)
b) až f), jsou na žádost prodávajícího povinny vystavit mu nejpozději přede dnem vydání těchto olejů
prohlášení podle odstavce 8 písm. b). To se nevztahuje na nepodnikající fyzické osoby nakupující tyto
minerální oleje v jednotkovém balení do 20 litrů.
(10) Odběratelem minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 2 písm. h) e) může být pouze osoba,
která
a) je vybavena prokazatelně některou z technologií, pro niž je značkování minerálních olejů na závadu
jejich použití, nebo
b) tyto minerální oleje prodává nebo dodává osobě uvedené v písmeni a).
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(11) Seznam technologií podle odstavce 10 stanoví prováděcí právní předpis.
(12) Osoby, které nakupují minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. h) e) jsou povinny na
žádost prodávajícího vystavit prohlášení podle odstavce 8 písm. c), a to přede dnem vydání těchto olejů.
To se nevztahuje na podnikající nepodnikající fyzické osoby nakupující tyto minerální oleje
v jednotkovém balení do 20 litrů.
(13) Ustanovení odstavce 8 písm. a) se nepoužije pro minerální oleje, které
a) prokazatelně jsou nebo mají být dopravovány do jiných členských států v režimu podmíněného
osvobození od daně nebo ve volném daňovém oběhu, prokazatelně jsou nebo mají být vyváženy do
třetích zemí, nebo
b) prokazatelně jsou nebo mají být dopravovány mezi daňovými sklady v režimu podmíněného
osvobození od daně.
§ 134q
Je zakázáno
a) ředit, odstraňovat nebo jinak měnit značkování minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1,
b) uvádět do volného daňového oběhu či prodávat neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst.
1,
c) nabízet k prodeji nebo používat značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 pro pohon
motorů,
d) dopravovat a skladovat značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 v nádobě, která je ve
spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčet,
e) nabízet k prodeji nebo používat pro pohon motorů minerální oleje, které nesmějí být značkovány
podle § 134m odst. 2 písm. c) až j) b) až g),
f) nabízet k prodeji nebo používat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. h) a i) e) a f) pro jiné
účely, než pro které tyto minerální oleje nesmějí být značkovány.
§ 134r
(1) Právnická nebo fyzická osoba uvedená v § 134p odst. 1 na daňovém území České republiky může
značkovat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 pouze na základě povolení ke značkování těchto
olejů (dále jen "povolení ke značkování"). O vydání povolení ke značkování rozhoduje správce daně na
návrh podaný touto osobou.
(2) Značkování minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 bez povolení ke značkování podle
odstavce 1 se považuje za závažné porušení tohoto zákona.
(3) V návrhu na vydání povolení ke značkování musí být uvedeny tyto náležitosti:
a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo navrhovatele,
b) místo, ve kterém budou minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 značkovány,
c) název, popřípadě obchodní označení, minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1, které budou
značkovány,
d) předpokládané roční množství minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1, které budou
značkovány,
e) údaje o instalovaném zařízení a technická dokumentace zařízení na značkování minerálních olejů
uvedených v § 134m odst. 1,
f) evidenční číslo daňového skladu navrhovatele, pokud bylo přiděleno podle § 20 odst. 12.
(4) Navrhovatel je povinen na výzvu správce daně uvést a doložit další údaje týkající se značkování
minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1.
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§ 134s
(1) Správce daně prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich správnosti a
úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje blíže vysvětlil, změnil, doplnil a doložil, a zároveň stanoví lhůtu,
ve které je navrhovatel povinen na výzvu odpovědět. Po marném uplynutí stanovené lhůty správce daně
návrh odloží. O odložení návrhu správce daně navrhovatele vyrozumí.
(2) Správce daně v povolení ke značkování uvede skutečnosti podle § 134r odst. 3 písm. a) až c) a e)
až f).
(3) Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení ke značkování do 60 kalendářních dní od
zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 kalendářních dní; nelze-li vzhledem
k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nejblíže nadřízený správce daně.
Nemůže-li správce daně rozhodnout do 60 kalendářních dní, popřípadě do 90 kalendářních dní, je
povinen o tom navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.
(4) Rozhodnutí o vydání povolení ke značkování vyhotoví správce daně ve dvou stejnopisech, z nichž
jedno je určeno navrhovateli a druhé správci daně.
(5) V rozhodnutí o povolení ke značkování stanoví správce daně dobu jeho platnosti, která počíná
běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Správce daně stanoví dobu platnosti povolení ke značkování
tak, aby toto povolení platilo nejméně do konce kalendářního roku, v němž nabylo rozhodnutí o jeho
udělení právní moci, nejdéle však do konce třetího kalendářního roku od konce roku, v němž bylo
rozhodnutí o jeho udělení vydáno.
§ 134t
(1) O vydání nového povolení ke značkování je jeho držitel povinen požádat nejpozději tři kalendářní
měsíce před ukončením doby platnosti předchozího povolení ke značkování, pokud hodlá nepřerušeně
značkovat minerální oleje, kterých se předchozí povolení ke značkování týká.
(2) Držitel povolení ke značkování je povinen oznámit správci daně každou změnu údajů uvedených v
§ 134r odst. 3 písm. a) do 5 kalendářních dní ode dne jejího vzniku. Změnu údajů uvedených v § 134r
odst. 3 písm. b), c) a e) je držitel povolení ke značkování povinen oznámit dříve, než k těmto změnám
dojde.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v § 134r odst. 3 písm. a), správce daně vydá rozhodnutí o
změně původního povolení ke značkování. Dojde-li ke změně ostatních skutečností a údajů uvedených v
povolení ke značkování, správce daně rozhodne o vydání nového povolení ke značkování a o odejmutí
povolení ke značkování předchozího.
§ 134r
Základní ustanovení o povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 může značkovat pouze osoba uvedená v § 134p
odst. 1, a to na základě pravomocného povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení ke značkování některých dalších
minerálních olejů novým, lze minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 značkovat na základě
nového povolení ode dne jeho oznámení.
(3) Značkování minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 bez povolení ke značkování
některých dalších minerálních olejů, které se podle živnostenského zákona považuje za závažné
porušení podmínky stanovené zákonem o spotřebních daních, správce daně oznámí příslušnému
obecnímu živnostenskému úřadu.
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§ 134s
Podmínka pro vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
Podmínkou pro vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů je
bezdlužnost.
§ 134t
Zrušení a zánik povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Správce daně rovněž zruší povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů,
pokud držitel tohoto povolení porušil povinnosti nebo zákazy stanovené v § 134p a 134q.
(2) Povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů zaniká rovněž dnem zrušení
nebo zániku povolení k provozování daňového skladu, ve kterém jsou minerální oleje uvedené v
§ 134m odst. 1 značkovány podle tohoto povolení ke značkování některých dalších minerálních
olejů.
§ 134u
(1) Povolení ke značkování zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení ke značkování právnickou osobou,
c) smrtí držitele povolení ke značkování nebo dnem nabytí právní moci rozsudku soudu o prohlášení
držitele povolení ke značkování za mrtvého, nebo
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele povolení ke
značkování.
(2) Správce daně povolení ke značkování odejme, jestliže
a) držitel povolení ke značkování porušil povinnosti nebo zákazy stanovené v § 134p a 134q,
b) se změnily skutečnosti, na jejichž základě bylo povolení ke značkování vydáno, a držitel povolení ke
značkování nepožádal o jeho změnu, nebo
c) držitel povolení ke značkování o to požádá.
ČÁST SEDMÁ
SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI
§ 134w
Vymezení základních pojmů
(1) Zvláštním minerálním olejem se rozumí minerální olej uvedený pod kódy nomenklatury
2710 19 71 až 2710 19 99, jehož kinematická viskozita při 40 °C je nižší než 12 mm2.s-1 včetně a
který má alespoň 1 z těchto vlastností:
a) bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku je nižší
než 150 °C včetně,
b) při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně 20 %
objemu včetně ztrát do teploty 350 °C.
(2) Osobou nakládající se zvláštním minerálním olejem se pro účely tohoto zákona rozumí
osoba, která nabývá zvláštní minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení přesahujícím 220
litrů, a to
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a) výrobou na daňovém území České republiky,
b) za účelem prodeje nebo jiného převodu na daňové území České republiky, nebo
c) za účelem spotřeby na daňovém území České republiky.
§ 134x
Registrační řízení
(1) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna se před zahájením své
činnosti registrovat u správce daně.
(2) Přihláška k registraci se podává elektronicky.
§ 134y
Podmínky registrace
(1) Podmínkami registrace jsou:
a) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti osoby nakládající se zvláštním
minerálním olejem,
b) spolehlivost,
c) bezdlužnost,
d) skutečnost, že osobě nakládající se zvláštním minerálním olejem nebyl vysloven zákaz činnosti
znemožňující výkon její činnosti, a
e) skutečnost, že osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem není v likvidaci nebo
v úpadku.
(2) Podmínky spolehlivosti a bezdlužnosti musí splňovat
a) osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem,
b) v případě, že je osobou nakládající se zvláštním minerálním olejem právnická osoba, rovněž
fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu osoby
nakládající se zvláštním minerálním olejem anebo vykonává činnost statutárního orgánu nebo
člena statutárního orgánu osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem, a
c) odpovědný zástupce osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem.
(3) Podmínky registrace musí být splněny po celou dobu registrace.
§ 134z
Rozhodnutí o registraci
(1) Splní-li osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem podmínky registrace, správce
daně ji zaregistruje. V rozhodnutí o registraci jí správce daně přidělí registrační číslo pro účely
nakládání se zvláštním minerálním olejem.
(2) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je registrována pátým dnem
následujícím po účinnosti rozhodnutí o registraci až do účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace.
§ 134za
Zrušení registrace na návrh
Správce daně zruší registraci na návrh osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem.
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§ 134zb
Zrušení registrace z moci úřední
(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve osobu nakládající se
zvláštním minerálním olejem k jejich splnění ve správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha
těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.
(2) Správce daně zruší registraci, pokud
a) osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem na výzvu správce daně nezajistí ve
stanovené lhůtě splnění podmínek registrace,
b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění správce daně osobu nakládající se
zvláštním minerálním olejem nevyzývá,
c) osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců neprovádí svoji činnost, nebo
d) osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem poruší své povinnosti vztahující se ke správě
nakládání se zvláštním minerálním olejem a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě.
(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může osoba nakládající se zvláštním
minerálním olejem podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 2 let ode dne, kdy
rozhodnutí o zrušení registrace nabylo právní moci, nejedná-li se o zrušení registrace podle
odstavce 2 písm. d).
§ 134zc
Registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji
(1) Generální ředitelství cel vede registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji,
ve kterém shromažďuje údaje potřebné pro sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji.
(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z
registru osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji:
a) obchodní firmu nebo jméno,
b) sídlo,
c) umístění organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby v České republice, je-li zřízena,
d) daňové identifikační číslo,
e) registrační číslo pro účely nakládání se zvláštním minerálním olejem,
f) den registrace,
g) den zrušení registrace,
h) údaj o tom, zda registrace
1. byla zrušena na návrh, nebo
2. byla zrušena z moci úřední,
i) změnu zveřejňovaných údajů z registru osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji a den
této změny.
(3) Generální ředitelství cel zveřejní den registrace osoby nakládající se zvláštním minerálním
olejem nejpozději ke dni registrace.
(4) Registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji obsahuje údaje podle odstavce 1
i v případě, že registrace byla zrušena; údaje podle odstavce 2 se zveřejňují po dobu 5 let ode dne
zrušení registrace.
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§ 134zd
Omezení nakládání se zvláštními minerálními oleji
Zvláštní minerální olej může nabýt, prodat nebo jinak převést pouze registrovaná osoba
nakládající se zvláštním minerálním olejem.
§ 134ze
Evidence zvláštních minerálních olejů
(1) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna vést elektronicky evidenci
zvláštních minerálních olejů, a to ve formátu a struktuře stanovené správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(2) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna uchovávat evidenci zvláštních
minerálních olejů a doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, po dobu 10 let
od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny.
§ 134zf
Oznamovací povinnost osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem
(1) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna oznámit správci daně tyto
údaje:
a)
b)
c)
d)

identifikaci osoby, od které je zvláštní minerální olej nabýván,
název, popřípadě obchodní označení zvláštního minerálního oleje a jeho kód nomenklatury,
množství přijímaného zvláštního minerálního oleje,
údaje o tom, pro jaký účel bude zvláštní minerální olej spotřebován, popřípadě identifikaci
osoby, které bude zvláštní minerální olej prodán nebo jinak převeden.

(2) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna oznámit správci daně
předpokládaný objem nabytého, prodaného nebo jinak převedeného anebo spotřebovaného
zvláštního minerálního oleje v příslušném kalendářním roce.
(3) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna oznámit správci daně tyto
údaje:
a) účel použití zvláštního minerálního oleje,
b) místo skladování nebo spotřeby zvláštního minerálního oleje,
c) identifikační údaje osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem, u níž předpokládá, že
nabude zvláštní minerální olej za účelem spotřeby, prodeje nebo jiného převodu.
(4) Oznámení podle
a) odstavce 1 se podává nejméně 24 hodin před každým přijetím zvláštního minerálního oleje,
má-li dojít ze závažných provozních nebo technologických důvodů k mimořádnému přijetí
zvláštního minerálního oleje, lze takové přijetí oznámit bezodkladně poté, co je zřejmé, že k
takovému přijetí zvláštního minerálního oleje dojde,
b) odstavce 2 se podává
1. společně s přihláškou k registraci a
2. do konce ledna příslušného kalendářního roku,
c) odstavce 3 se podává
1. společně s přihláškou k registraci a
2. před každou změnou údaje.
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(5) Oznámení podle odstavců 1 až 3 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
134zg
Zajištění zvláštního minerálního oleje nebo dopravního prostředku
(1) Správce daně zajistí zvláštní minerální olej, popřípadě i dopravní prostředek, pokud jej
dopravuje, jestliže zjistí, že
a) je s ním nakládáno v rozporu s § 134zd, nebo
b) nebyla splněna oznamovací povinnost podle § 134zf.
(2) Pro zajištění podle odstavce 1 se použijí obdobně ustanovení tohoto zákona upravující
řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku.
(3) Ve věci zajištěného zvláštního minerálního oleje, popřípadě dopravního prostředku, se
použijí obdobně ustanovení § 42b až § 42e.
ČÁST ŠESTÁ
ČÁST SEDMÁ
ČÁST OSMÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 135b
Přestupky proti oznamovací povinnosti osoby vyrábějící pivo pro vlastní spotřebu
(1) Fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí pivo podle § 80 odst. 1, dopustí přestupku tím, že ve
stanovené lhůtě neoznámí správci daně
a) datum zahájení výroby,
b) místo výroby, nebo
c) předpokládané množství vyrobeného piva za kalendářní rok.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
§ 135h
Přestupky proti zákazu při značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 značkuje a barví, nebo
b) značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá
pro pohon motorů.
(1) (2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, které
jsou
a) značkované a barvené, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování nebo barvení mimo daňový
sklad s povolením k barvení těchto olejů ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů,
b) neznačkované a nebarvené, uvádí do volného daňového oběhu,
c) značkované a barvené, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo
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d) značkované a barvené, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do
takové nádoby stáčí.
(2) (3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 písm. e) a
f) d) a e) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto minerální oleje nesmějí být
značkovány a barveny.
(3) (4) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 až 3 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 135i
Přestupky proti zákazu při značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 značkuje, nebo
b) značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon
motorů.
(1) (2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1, které
jsou
a)
b)
c)
d)

značkované, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování,
neznačkované, uvádí do volného daňového oběhu či je prodává,
značkované, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo
značkované, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové
nádoby stáčí.

(2) (3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje, které nesmějí být značkovány
podle § 134m odst. 2 písm. c) až j) b) až g), nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů.
(3) (4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. h)
a i) e) a f) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto oleje nesmějí být
značkovány.
(4) (5) Za přestupek podle odstavce 1 až 3 4 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
Díl 7
Přestupky na úseku sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji
§ 135ia
Přestupky proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nabude, prodá nebo jinak převede zvláštní
minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
§ 135j
Správní delikt proti umístění přijatého vybraného výrobku
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí správního deliktu tím, že ve
stanovené lhůtě neumístí přijatý vybraný výrobek osvobozený od daně v místě, které je uvedeno ve
zvláštním povolení v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
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§ 135k
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při změně údajů uvedených ve zvláštním povolení
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí správního deliktu tím, že ve
stanovené lhůtě neoznámí správci daně změnu údajů, které uvedl v návrhu na vydání zvláštního povolení
a které správce daně v tomto povolení uvedl.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§ 135m
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při změně údajů nebo skutečností v povoleních nebo
rozhodnutích
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu dopustí
správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí prostřednictvím správce daně místně příslušného
daňovému skladu změnu skutečností a údajů uvedených v povolení k provozování daňového skladu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako oprávněný příjemce dopustí správního deliktu
tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně každou změnu údajů uvedených v povolení pro
opakované přijímání vybraných výrobků.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu nebo oprávněný
příjemce dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně změnu skutečností,
na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí o snížení zajištění daně nebo rozhodnutí o upuštění od jeho
poskytnutí.
(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do 100 000 Kč.
§ 135p
Správní delikty proti dopravě vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném
členském státě pro účely podnikání
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba odebírající vybrané výrobky z jiného
členského státu pro účely podnikání dopustí správního deliktu tím, že před odebráním těchto vybraných
výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě
a) neoznámí správci daně jejich množství, nebo
b) neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba odebírající vybrané výrobky z
jiného členského státu pro účely podnikání dopustí správního deliktu tím, že před odebráním
těchto vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě
neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč.
§ 135q
Správní delikty proti odesílání vybraných výrobků do jiného členského státu pro účely podnikání
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel vybraných výrobků uvedených do
volného daňového oběhu na daňovém území České republiky a dopravovaných do jiného členského státu
pro účely podnikání dopustí správního deliktu tím, že
a) písemně neuvědomí správce daně o zahájení dopravy vybraných výrobků před jejím zahájením, nebo
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b) v písemném oznámení neuvede datum zahájení dopravy.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 200 000 Kč.
§ 135r
Správní delikty proti zasílání vybraných výrobků
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako daňový zástupce pro zasílání vybraných
výrobků dopustí správního deliktu tím, že před odesláním vybraných výrobků z jiného členského státu
a) neoznámí místně příslušnému správci daně zákonem požadované údaje, nebo
b) neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zástupce pro zasílání vybraných výrobků
dopustí správního deliktu tím, že před odesláním vybraných výrobků z jiného členského státu
neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§ 135s
Správní delikty proti oznamovací povinnosti při změně údajů uvedených v povolení k ustanovení
daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako daňový zástupce pro zasílání vybraných
výrobků dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně každou změnu
údajů, které uvedl v návrhu na vydání povolení k ustanovení daňového zástupce pro zasílání vybraných
výrobků a které správce daně v tomto povolení uvedl, a to o osobě
a) odesílající vybrané výrobky, nebo
b) daňového zástupce.
(2) Osoba, která vypověděla plnou moc k zastupování, se dopustí správního deliktu tím, že ve
stanovené lhůtě neoznámí tuto skutečnost správci daně.
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§ 135t
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při změně údajů uvedených v povolení k prodeji za
ceny bez daně
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k prodeji za ceny bez daně
dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně změnu skutečností nebo
údajů uvedených v návrhu na toto povolení.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§ 135y
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při změně údajů uvedených v povolení k nákupu
zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k nákupu zkapalněných
ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu dopustí správního deliktu tím, že ve stanovené
lhůtě neoznámí správci daně změnu údajů, které uvedl v návrhu na vydání tohoto povolení a které správce
daně v tomto povolení uvedl.
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(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§ 135z
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při nákupu nebo dovozu výrobků obsahujících líh
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo doveze výrobky
obsahující líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c), dopustí správního deliktu tím, že v daném
kalendářním roce neoznámí správci daně první nákup nebo dovoz výrobků obsahujících tento líh.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč.
§ 135zc
Správní delikty proti oznamovací povinnosti při zařazení do velikostní skupiny
(1)Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako malý nezávislý pivovar dopustí správního
deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně
a) své zařazení do velikostní skupiny, nebo
b) změnu svého zařazení do velikostní skupiny.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 250 000 Kč.
§ 135zd
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při přijetí tichého vína z jiného členského státu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu, který přijme do
daňového skladu tiché víno vyrobené malým výrobcem vína z jiného členského státu, dopustí správního
deliktu tím, že ve stanovené lhůtě zákonem stanoveným způsobem neoznámí správci daně místně
příslušnému přijímajícímu daňovému skladu toto přijetí.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§ 135ze
Správní delikt proti oznamovací povinnosti malého výrobce vína
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako malý výrobce vína dopustí správního deliktu
tím, že neuvědomí správce daně místně příslušného místu, kde se tiché víno vyrábí, skladuje, zpracovává,
přijímá nebo odesílá, o zahájení dopravy tichého vína do daňového skladu před jejím zahájením.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§ 135zp
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při změně podmínek uvedených v rozhodnutí o snížení
úhrady nebo zajištění
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí správního deliktu tím, že ve
stanovené lhůtě neoznámí pověřenému správci daně změnu všech skutečností, které mají vliv na splnění
podmínek pro vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč.
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§ 135zt
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo jinak nabude
neznačkované nebo nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného
členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně či ve volném daňovém oběhu nebo je vyvézt
do třetí země, dopustí správního deliktu tím, že v případě neuskutečnění dopravy nebo vývozu
ve stanovené lhůtě nezajistí jejich značkování nebo barvení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává, dopravuje,
skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo spotřebovává v rámci podnikatelské činnosti
minerální oleje uvedené v § 134b, dopustí správního deliktu tím, že
a) vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20 litrů, bez
živnostenského oprávnění, nebo
b) nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto olejů nebo
evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává nebo prodává
minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134b odst. 2 písm. f) e) značkovány a barveny, způsobem
uvedeným v § 134e odst. 6, dopustí správního deliktu tím, že
a) v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje nesmějí být
použity pro pohon motorů,
b) nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134e odst. 8 písm. b),
nebo
c) neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou dobu.
(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč.
§ 135zu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 značkuje a barví, nebo
b) značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá
pro pohon motorů.
(1) (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že minerální oleje
uvedené v § 134b odst. 1, které jsou
a) značkované a barvené, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování nebo barvení mimo daňový
sklad s povolením k barvení těchto olejů ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů,
b) neznačkované a nebarvené, uvádí do volného daňového oběhu,
c) značkované a barvené, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo
d) značkované a barvené, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do
takové nádoby stáčí.
(2) (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že minerální oleje
uvedené v § 134b odst. 2 písm. e) a f) d) a e) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro
které tyto minerální oleje nesmějí být značkovány a barveny.
(3) (4) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 až 3 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.
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§ 135zv
Správní delikt proti povolení k ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu dopustí
správního deliktu tím, že značkuje nebo barví minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 bez povolení k
barvení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.
§ 135zw
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při změně údajů v povolení k barvení
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k barvení dopustí správního
deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně změnu údajů, které uvedl v návrhu na vydání
povolení k barvení a které správce daně v tomto povolení uvedl, s výjimkou evidenčního čísla daňového
skladu navrhovatele.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§ 135zy
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo jinak nabude
neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného členského státu
nebo je vyvézt do třetí země, dopustí správního deliktu tím, že v případě neuskutečnění dopravy nebo
vývozu ve stanovené lhůtě nezajistí jejich značkování.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává, dopravuje,
skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo spotřebovává v rámci podnikatelské činnosti
minerální oleje uvedené v § 134m, dopustí správního deliktu tím, že
a) vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20 litrů, bez
živnostenského oprávnění, nebo
b) nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto olejů nebo
evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává nebo prodává
minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134m odst. 2 písm. c) až i) b) až f) značkovány, způsobem
uvedeným v § 134p odst. 6, značkovány, dopustí správního deliktu tím, že
a) v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje nesmějí být
použity pro pohon motorů,
b) nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134p odst. 8 písm. b)
nebo c), nebo
c) neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou dobu.
(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč.
§ 135zz
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 značkuje, nebo
b) značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon
motorů.
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(1) (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že minerální oleje
uvedené v § 134m odst. 1, které jsou
a)
b)
c)
d)

značkované, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování,
neznačkované, uvádí do volného daňového oběhu či je prodává,
značkované, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo
značkované, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové
nádoby stáčí.

(2) (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že minerální oleje,
které nesmějí být značkovány podle § 134m odst. 2 písm. c) až j) b) až g), nabízí k prodeji nebo je
používá pro pohon motorů.
(3) (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že minerální oleje
uvedené v § 134m odst. 2 písm. h) a i) e) a f) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro
které tyto oleje nesmějí být značkovány.
(4) (5) Za správní delikt podle odstavce 1 až 3 4 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.
§ 135zza
Správní delikt proti povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel daňového skladu
dopustí správního deliktu tím, že značkuje minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 bez povolení ke
značkování ke značkování některých dalších minerálních olejů.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.
Díl 10
Správní delikty na úseku sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji
§ 135zzb
Správní delikt proti oznamovací povinnosti při změně údajů v povolení ke značkování
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení ke značkování dopustí
správního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně změnu údajů, které uvedl v návrhu na
vydání povolení ke značkování a které správce daně v tomto povolení uvedl, s výjimkou evidenčního
čísla daňového skladu navrhovatele.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 Kč.
§ 135zzb
Správní delikty proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s §
134zd nabude, prodá nebo jinak převede zvláštní minerální olej volně ložený nebo umístěný
v balení přesahujícím 220 litrů.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba nakládající se zvláštním
minerálním olejem dopustí správního deliktu tím, že
a) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,
b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,
c) nevede evidenci zvláštních minerálních olejů nebo ji vede v neúplném rozsahu,
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d) neuchovává evidenci zvláštních minerálních olejů nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy
do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo
e) v rozporu s § 134zf neoznámí správci daně stanovené údaje.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až d).
§ 135zzg
Příslušnost k projednání správního deliktu
(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává celní úřad.
(2) Česká obchodní inspekce nebo finanční úřad projednává
a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s tabákovými
výrobky,
b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti zákazu
prodeje lihovin a tabákových výrobků,
c) přestupky na úseku
1. značkování a barvení vybraných minerálních olejů,
2. značkování některých dalších minerálních olejů,
d) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to
1. správní delikty proti jednotkovému balení,
2. správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,
3. správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,
e) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní delikty proti
zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,
f) správní delikty na úseku
1. značkování a barvení vybraných minerálních olejů, s výjimkou správního deliktu proti
oznamovací povinnosti při změně údajů v povolení k barvení,
2. značkování některých dalších minerálních olejů, s výjimkou správního deliktu proti oznamovací
povinnosti při změně údajů v povolení ke značkování.
(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce projednává
a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s tabákovými
výrobky,
b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti zákazu
prodeje lihovin a tabákových výrobků,
c) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to
1. správní delikty proti jednotkovému balení,
2. správní delikty proti zákazu prodeje za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,
3. správní delikty proti značení tabákovými nálepkami,
d) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní delikty proti
zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.
(4) Obecní živnostenský úřad projednává
a) přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s tabákovými
výrobky,
b) přestupky na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to přestupky proti zákazu
prodeje lihovin a tabákových výrobků,
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c) správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to správní delikty proti značení
tabákovými nálepkami,
d) správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní delikty proti
zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.
ČÁST SEDMÁ
ČÁST OSMÁ
ČÁST DEVÁTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 139
(1) Ministerstvo financí vydá vyhlášku k ustanovením § 21 odst. 2 a 12 11, § 26, § 43g odst. 2, 56,
81 a 131.
(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 49 odst. 12, § 134a odst. 2, § 134b
odst. 3, § 134e odst. 3, § 134e odst. 6 písm. d), § 134e odst. 7 a 11, § 134l odst. 2, § 134m odst. 3, § 134p
odst. 3, § 134p odst. 6 písm. d) a § 134p odst. 7 a 11.
1)

Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.
Směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových
výrobků, ve znění směrnice Rady 1999/81/ES ze dne 29. července 1999, kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování daní
z cigaret, směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných
než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, a směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou
se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků.
Směrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret, ve znění směrnice Rady 1999/81/ES ze dne 29.
července 1999, kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret, směrnice 92/80/EHS o sbližování daní z jiných
tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových
výrobků, směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES,
pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků, a směrnice Rady 2003/117/ES ze dne 5. prosince 2003,
kterou se mění směrnice 92/79/EHS a 92/80/EHS, s cílem povolit Francouzské republice prodloužené uplatňování nižších
sazeb spotřební daně na tabákové výrobky uvolněné ke spotřebě na Korsice.
Směrnice Rady 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret, ve znění směrnice
Rady 1999/81/ES ze dne 29. července 1999, kterou se mění směrnice 92/79/EHS o sbližování daní z cigaret, směrnice
92/80/EHS o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnice 95/59/ES o daních jiných než daních z
obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, směrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. února 2002, kterou se mění
směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků, a směrnice
Rady 2003/117/ES
ze dne 5. prosince 2003, kterou se mění směrnice 92/79/EHS a 92/80/EHS, s cílem povolit Francouzské republice prodloužené
uplatňování nižších sazeb spotřební daně na tabákové výrobky uvolněné ke spotřebě na Korsice.
Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje.
Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění
energetických produktů a elektřiny, ve znění směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice
2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné
osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění, a směrnice Rady 2004/75/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění
směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost Kypru uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od
daně nebo sníženou úroveň zdanění.
Směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. února 2010, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES o struktuře a
sazbách spotřební daně z tabákových výrobků a směrnice 2008/118/ES.
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1)

Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice
92/12/EHS, ve znění směrnice Rady 2013/61/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a
2008/118/ES, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte.
Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.
Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických
nápojů.
Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů.
Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje.
Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění
energetických produktů a elektřiny, ve znění směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění
směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u energetických produktů a elektřiny
dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění, a směrnice Rady 2004/75/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou
se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o možnost Kypru uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné
osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění.
1a)
1a)

Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.
Směrnice Rady 2008/118/ES.

2)

§ 128 a násl. zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000
Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb.
Článek 79 a násl. Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.
3)

§ 163 a násl. zákona č. 13/1993 Sb.

Článek 114 a násl. Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.
3b)

Článek 4 odst. 8 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.

3c)

Článek 84 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex
Společenství.
4)

§ 214 a násl. zákona č. 13/1993 Sb.

Článek 161 a násl. Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.
5)

§ 197 a násl. zákona č. 13/1993 Sb.

Článek 145 a násl. Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.
6a)

Článek 12 odst. 1 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení
směrnice 92/12/EHS.
8)

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním
sazebníku.
9)

§ 2 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 4/1993 Sb. a zákona č. 119/2000 Sb.

10)

Zákon č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10a)

§ 2 písm. d) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb.
13)

Zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17a)
19)

§ 11 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.

19a)
20)

Nařízení komise (ES) č. 31/96 o osvědčení o osvobození od spotřební daně.

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

21)

§ 57 a 58 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb.,
zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
27c)

Článek 1 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického
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systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani.
27d)

Článek 23 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice
92/12/EHS.
31a)
32)

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

§ 107 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb.

Čl. 5 a čl. 64 Nařízení Rady č. 2913/1992/EHS, kterým se vydává celní zákoník Společenství.
34)

§ 4 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákonů č. 272/1996 Sb., č. 189/1999
Sb., č. 256/2000 Sb. a č. 241/2000 Sb.
35)

§ 13 odst. 3 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu).

35d)
36)

§ 119 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 191/2008 Sb.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

45)

§ 9 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 20/1993 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona
č. 13/2002 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb.

46)

§ 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 61/1997 Sb.

48)

§ 3 zákona č. 61/1997 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb.

52)

§ 10 odst. 2 zákona č. 61/1997 Sb.

53)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
53a)

§ 12 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb.

54)

§ 21 odst. 2 písm. j) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění zákona č. 22/2000 Sb.

55)

§ 2 odst. 1 písm. l) bod 7 zákona č. 61/1997 Sb.

56)

§ 2 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 61/1997 Sb.

57)

§ 15 zákona č. 61/1997 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb.

60d)

Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, ve znění nařízení Komise
(ES) č. 1227/2000, nařízení Komise (ES) č. 1607/2000, nařízení Komise (ES) č. 1622/2000, nařízení Komise (ES)
č. 1623/2000, nařízení Rady (ES) č. 2826/2000, nařízení Rady (ES) č. 1037/2001, nařízení Rady (ES) č. 2585/2001, nařízení
Rady (ES) č. 527/2003, nařízení Rady (ES) č. 806/2003, nařízení Komise (ES) č. 1687/2003, nařízení Komise (ES)
č. 1793/2003, nařízení Komise (ES) č. 1795/2003 a nařízení Komise (ES) č. 709/2004. Nařízení Komise (ES) č. 1227/2000
ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu
s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu, ve znění nařízení Komise (ES) č. 784/2001, nařízení Komise (ES) č. 1253/2001,
nařízení Komise (ES) č. 1342/2002, nařízení Komise (ES) č. 315/2003, nařízení Komise (ES) č. 1203/2003 a nařízení Komise
(ES) č. 1841/2003. Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu, ve znění nařízení
Komise (ES) č. 2409/2000, nařízení Komise (ES) č. 2786/2000, nařízení Komise (ES) č. 545/2001, nařízení Komise (ES)
č. 1282/2001, nařízení Komise (ES) č. 1660/2001, nařízení Komise (ES) č. 2022/2001, nařízení Komise (ES) č. 2047/2001,
nařízení Komise (ES) č. 2429/2001, nařízení Komise (ES) č. 2464/2001, nařízení Komise (ES) č. 1315/2002, nařízení Komise
(ES) č. 1795/2002, nařízení Komise (ES) č. 2224/2002, nařízení Komise (ES) č. 625/2003, nařízení Komise (ES) č. 1183/2003,
nařízení Komise (ES) č. 1411/2003 a nařízení Komise (ES) č. 1710/2003.
60e)

§ 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů.

65e)

§ 77 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 311/2006 Sb.

65f)

§ 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.
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65g)

Tato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998
o postupu poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, ve znění
směrnice 98/48/ES.
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K části druhé návrhu zákona
Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 61/1997Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o lihu), s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2015
§ 12
Uvádění lihu do oběhu
(1) Líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), d) bodech 1 a 3 a v písm. f) a výrobky obsahující líh,
osvobozené od daně podle zvláštního zákona,8) mohou být dovezeny, koupeny, odebrány uživatelem9) na
základě smlouvy o dílo pouze na základě zvláštního povolení správce spotřební daně z lihu na přijímání a
užívání lihu osvobozeného od daně povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně podle
zákona o spotřebních daních. Toto povolení nelze převádět na jinou osobu.
(2) Povolení podle odstavce 1 u zvláštně denaturovaného lihu, který je denaturován lékařským
benzinem a určen pro poskytovatele zdravotních služeb, který tento líh prokazatelně potřebuje pro
poskytování zdravotních služeb, se vyžaduje jen v případech stanovených prováděcím předpisem.
(3) Právnické nebo fyzické osoby uvádějící líh do volného daňového oběhu nebo přejímající líh
uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), d) bodech 1 a 3 a v písm. f), pokud je osvobozen od daně podle
zvláštního zákona,12) jsou povinny zjišťovat množství lihu, evidovat líh uvedený do volného daňového
oběhu a přejímaný líh a vystavovat dodací a přejímací list způsobem a za podmínek, které stanoví
prováděcí právní předpis.
8)

§ 71 odst. 1 písm. a), d) a f) zákona č. 353/2003 Sb.

9)

§ 3 písm. i) zákona č. 353/2003 Sb.

12)

Zákon č. 353/2003 Sb.
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K části třetí návrhu zákona
Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2015

ČÁST I
Položka 1
1.

Přijetí žádosti nebo návrhu
a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav

Kč

300

b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování

Kč

300

c) o prominutí příslušenství daně

Kč 1 000

d) o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení
ve splátkách
Kč
400
e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně

Kč

300

f)

Kč

300

o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku

g) o povolení úlevy na dani nebo cle

Kč 1 000

h) o vydání zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených
od spotřebních daní nebo o vydání povolení k provozování daňového skladu anebo
vydání povolení k přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození
od spotřebních daní2)
Kč 1 000
h) na vydání povolení podle zákona o spotřebních daních

Kč 1 000

i)

na změnu povolení podle zákona o spotřebních daních

Kč

i)

j) o vydání povolení snížit zajištění spotřební daně nebo upustit od jeho poskytnutí podle zákona
upravujícího spotřební daně nebo o snížení úhrady nebo zajištění podle zákona upravujícího
spotřební daně
Kč 1 000

j)

k) o vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní2)

k) l) o změnu povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní
j)

2)

200

Kč 2 000
Kč

200

k) na vydání povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně podle zákona o spotřebních
daních
Kč 2 000

k) l) na vydání povolení k prodeji za ceny bez daně z přidané hodnoty podle zákona o dani
z přidané hodnoty
Kč 2 000
l)

m) o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem

Kč 2 000

m) n) o vydání povolení k zastupování daňovým zástupcem a daňovým zástupcem pro zasílání
vybraných výrobků2a)
Kč 1 000
n) o) o vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového
oběhu2a)
Kč 1 000
o) p) o vydání povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů2a)
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Kč 1 000

2.

p) q) o vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů2a)

Kč 1 000

q) r) o změnu povolení vydaných podle písmen h), m), n), o) a p)

Kč

r)

Kč 10 000

s) n) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle daňového řádu

200

Vydání potvrzení
a)
bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

o
Kč

domicilu

o daňovém
Kč
100

b)

100

Předmětem poplatku není
Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí
trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.
Poznámky
1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu
upravujícího správu daní, podle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,
zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona
č. 1/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., nebo podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění zákona č. 479/2003 Sb. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo
návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu,
Národního fondu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního
právního předpisu upravujícího správu daní.
2. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu
týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen
jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění.
3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této
položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.
2)

§ 13, 20 až 23 a 36 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

2a)

§ 23a, 33a, 60a, 134g a 134r zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona
č. 575/2006 Sb.
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K části čtvrté návrhu zákona
Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2015

ZÁKON
o stabilizaci veřejných rozpočtů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
DAŇ Z PEVNÝCH PALIV
Čl. LXXIII
§4
Předmět daně
a)
b)
c)
d)
e)

Předmětem daně jsou tato pevná paliva:
černé uhlí, brikety, bulety a podobná pevná paliva vyrobená z černého uhlí uvedená pod kódem
nomenklatury 2701,
hnědé uhlí, hnědouhelné brikety, též aglomerované hnědé uhlí kromě gagátu (černého jantaru)
uvedené pod kódem nomenklatury 2702,
koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný, retortové uhlí
uvedené pod kódem nomenklatury 2704,
ostatní uhlovodíky uvedené pod kódy nomenklatury 2706, 2708, 2713 až 2715, pokud jsou určeny
k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro výrobu tepla.,
rašelina, včetně rašelinového steliva, též aglomerovaná, uvedená pod kódem nomenklatury
2703, pokud je určena k použití, nabízena k prodeji nebo používána pro výrobu tepla.
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K části páté návrhu zákona
Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, s vyznačením
navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2015
§7
Výroba a přepracování zpracování lihu
(1) Výrobou lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající ve výrobě lihu na daňovém
území České republiky.
(2) Zpracováním lihu se pro účely tohoto zákona rozumí zpracování lihu podle zákona
o spotřebních daních.
§ 11
Výjimky z povinnosti značit líh
Povinnost značit líh se nevztahuje na líh, který je
a) ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru,
b)a) osvobozen od spotřební daně nebo který je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně,
c)b) umístěn před jeho značením v daňovém skladu podle zákona o spotřebních daních nebo v jiných
prostorách, které jsou v rozhodnutí o registraci uvedeny jako místo značení lihu,
d)c) dovezen na daňové území České republiky ze třetích zemí pod celním dohledem a následně umístěn
v celním skladu, ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, anebo dočasně uskladněn na místě,
které je v rozhodnutí o registraci uvedeno jako místo značení lihu,
e)d) výsledkem pěstitelského pálení ovoce podle zákona o lihu, nebo
f)e) dovážen pro osobní potřebu fyzické osoby.
§ 12a
Zvláštní ustanovení o lihu ve spotřebitelském balení malého objemu
(1) Osoba povinná značit líh nemá povinnost provést označení lihu ve spotřebitelském balení
o objemu do 0,06 litru.
a)
b)
c)
d)
e)

(2) Osoba povinná značit líh je povinna oznámit správci daně
počet litrů lihu, který uvedla do volného daňového oběhu ve spotřebitelském balení o objemu
do 0,06 litru,
objem, druh a počet spotřebitelských balení, ve kterých je obsažen líh, který byl uveden
do volného daňového oběhu podle písmene a),
objemové procento lihu ve spotřebitelském balení podle písmene b),
evropský zbožový kód (EAN), kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b),
identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a) prodán nebo jinak převeden, pokud se
nejednalo o konečný prodej lihu.

(3) Oznámení podle odstavce 2 se podává v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo
k uvedení lihu do volného daňového oběhu.
(4) Oznámení podle odstavce 2 se podává též v den bezprostředně následující po dni, kdy
došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, pokud tento den následuje po dni, kdy došlo k uvedení
lihu do volného daňového oběhu.
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(5) Oznámení podle odstavce 2 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 15
Neznačený líh
(1) Je zakázáno nakládat s neznačeným lihem.
(2) Neznačeným lihem se pro účely tohoto zákona rozumí líh,
a) na nějž se vztahuje povinnost značit líh a který je
1. neznačený kontrolní páskou,
2. značený porušenou kontrolní páskou, která zpochybňuje neporušenost obsahu spotřebitelského
balení,
3. značený nesprávně umístěnou kontrolní páskou, která zpochybňuje neporušenost obsahu
spotřebitelského balení,
4. značený kontrolní páskou, která nemá náležitosti stanovené tímto zákonem a prováděcím právním
předpisem,
5. značený kontrolní páskou zaevidovanou na jinou osobu, než která líh označila,
6. značený kontrolní páskou určenou pro jiné spotřebitelské balení lihu, nebo
7. značený kontrolní páskou, kterou lze bez jejího porušení snadno odstranit,
b) na nějž se vztahuje povinnost značit líh a který se nachází v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny
pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou, pokud se jedná o líh
ve spotřebitelském balení podle
1. § 5 odst. 1 písm. a), které není vyrobené ze skla, nebo
2. § 5 odst. 1 písm. b),
c) který není ve spotřebitelském balení s výjimkou lihu, který je
1. osvobozen od spotřební daně nebo podmíněně osvobozen od spotřební daně,
2. umístěn před jeho značením v daňovém skladu podle zákona o spotřebních daních nebo v jiných
prostorách povolených nebo určených správcem daně,
3. dovezen na daňové území České republiky ze třetích zemí pod celním dohledem a následně umístěn
v celním skladu, ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, anebo dočasně uskladněn na místě
povoleném nebo určeném celním úřadem,
4. výsledkem pěstitelského pálení ovoce podle zákona o lihu, nebo
5. dovážen fyzickou osobou pro její osobní potřebu; to neplatí, pokud se tento líh nachází
v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu,
d) který nesmí být značen, pokud u něho nejsou splněny povinnosti podle § 12 odst. 2, nebo
e) který byl prodán nebo jinak převeden v rozporu s § 42.,
f) který byl uveden do volného daňového oběhu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litrů
v rozsahu překračujícím omezení podle § 19 odst. 6, nebo
g) který je dovážen fyzickou osobou pro její osobní potřebu, pokud se tento líh nachází v prostoru,
ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu.
(3) Líh podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 se nepovažuje za neznačený, pokud se jedná o líh,
a) který se nachází v počtu nejvýše 1 spotřebitelského balení jednoho druhu na jednotlivém výdejním
nebo prodejním místě v prostoru, ve kterém se v souladu s právními předpisy prodávají lihoviny pro
přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou,
b) který se nachází v počtu nejvýše 3 spotřebitelských balení jednoho druhu opatřených jednocestným
uzávěrem na jednotlivém výdejním nebo prodejním místě v prostoru, ve kterém se v souladu
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s právními předpisy prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití
fyzickou osobou, nebo
c) s nímž fyzická osoba nakládá pro svou osobní potřebu nebo s nímž právnická osoba anebo podnikající
fyzická osoba nakládá pro svou vlastní vnitřní potřebu; to neplatí v případě, že se tento líh nachází
v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu.
§ 19
Kauce
(1) Osoba povinná značit líh je povinna poskytnout kauci, a to ve výši
a) 500 000 Kč, opravňující k převzetí nejvýše 25 000 kusů kontrolních pásek v jednom kalendářním roce,
b) 5 000 000 Kč, opravňující k převzetí 25 001 a více kusů kontrolních pásek v jednom kalendářním roce.
(1) Osoba povinná značit líh je povinna poskytnout kauci, a to ve výši
a) 100 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze
označit nejvýše 2 000 litrů lihu,
b) 500 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze
označit nejvýše 25 000 litrů lihu, nebo
c) 5 000 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze
označit více než 25 000 litrů lihu.
(2) Kauce se poskytuje
a) složením částky na zvláštní účet správce daně s tím, že kauce musí být na tomto účtu po celou dobu
registrace osoby povinné značit líh, nebo
b) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků, které jsou evidovány u správce
daně nebo u jiných orgánů veřejné moci k devadesátému dni ode dne
1. zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh, anebo
2. snížení kauce.
(3) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.
(4) Kauce se sníží k prvnímu dni druhého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém osoba
povinná značit líh oznámila správci daně novou výši kauce podle odstavce 1, pokud osoba povinná
značit líh nevzala oznámení zpět. Dodatek ke stávající bankovní záruce, kterým je snižována výše
bankovní záruky k zajištění nedoplatků, může správce daně přijmout nejdříve po uplynutí 5 měsíců ode
dne snížení kauce.
(5) V kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém došlo k oznámení podle odstavce 4, je
osoba povinná značit líh oprávněna převzít kontrolní pásky nejvýše v počtu odpovídajícím nové výši
kauce, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení podle odstavce 4 zpět.
(6) V případě, že osoba povinná značit líh poskytla kauci ve výši 100 000 Kč, nesmí v jednom
kalendářním roce uvést do volného daňového oběhu líh ve spotřebitelském balení o objemu
do 0,06 litru v množství větším než 500 litrů lihu.
§ 20
Použití kauce
(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace osoby povinné značit líh, stává se
složená částka přeplatkem osoby povinné značit líh. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným
přeplatkem, vrátí jej správce daně osobě povinné značit líh do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení
nebo zániku registrace osoby povinné značit líh.
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(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace osoby povinné značit líh anebo
ke snížení kauce, stává se složená částka nebo částka, o níž byla kauce snížena, přeplatkem osoby
povinné značit líh. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej správce daně
osobě povinné značit líh do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace osoby
povinné značit líh anebo ode dne snížení kauce.
(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je správcem daně nebo jiným orgánem veřejné
moci vedeno řízení,
a) jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého
plnění a
b) které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace osoby povinné
značit líh anebo ode dne snížení kauce.
(3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ke snížení kauce,
vyzve správce daně výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k devadesátému dni
ode dne zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ode dne snížení kauce u
a) správce daně, nebo
b) jiného orgánu veřejné moci, který o jeho uhrazení správce daně požádal.
(4) Správce daně vyzve výstavce bankovní záruky nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 5
měsíců ode dne zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ode dne snížení kauce.
(5) Výstavce bankovní záruky je povinen částku uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy.
(6) Výstavce bankovní záruky hradí nedoplatky do celkové výše
a) kauce, pokud došlo ke zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh, nebo
b) částky, o níž byla kauce snížena, pokud došlo ke snížení kauce.
§ 22
Vybavenost sledovacím zařízením
(1) Vybaveností sledovacím zařízením se rozumí vybavení kamerovým systémem, který umožňuje
správci daně sledovat dálkovým a nepřetržitým přístupem, že osoba povinná značit líh stáčí nebo značí
líh v souladu s právními předpisy, a to ve všech prostorech, které jsou
a) místem značení lihu na daňovém území České republiky uvedeným v rozhodnutí o registraci, nebo
b) daňovým skladem podle zákona o spotřebních daních.
(2) Správce daně může při sledování podle odstavce 1 pořizovat a uchovávat záznamy.
§ 24
Změna místa značení lihu, rozsahu a způsobu vybavenosti sledovacím zařízením a dalších
podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci
Správce daně na návrh registrované osoby povinné značit líh rozhodne o změně místa značení lihu,
o změně rozsahu nebo způsobu vybavenosti sledovacím zařízením nebo o změně dalších podmínek
stanovených v rozhodnutí o registraci, budou-li i nadále splňovány podmínky registrace.
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§ 24
Změna místa značení lihu, rozsahu a způsobu vybavenosti sledovacím zařízením a dalších
podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci
Jsou-li i nadále splněny podmínky registrace, správce daně rozhodne
a) na návrh registrované osoby povinné značit líh o změně místa značení lihu,
b) o změně rozsahu nebo způsobu vybavenosti sledovacím zařízením, nebo
c) o změně dalších podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci.
§ 26
Zrušení registrace z moci úřední
(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve registrovanou osobu
povinnou značit líh k jejich splnění v jím ve správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha těchto
podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.
(2) Správce daně zruší registraci, pokud
a) osoba povinná značit líh na výzvu správce daně nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek
registrace,
b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění správce daně osobu povinnou značit líh
nevyzývá,
c) osoba povinná značit líh po dobu 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně
1. neoznačila žádné spotřebitelské balení lihu, nebo
2. nedovezla žádné spotřebitelské balení lihu, nebo
d) osobě povinné značit líh bylo zrušeno nebo zaniklo
1. povolení k provozování daňového skladu podle zákona o spotřebních daních, nebo
2. povolení jednorázově nebo opakovaně přijímat vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození
od spotřební daně, nebo.
e) insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku osoby povinné značit líh.
(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může osoba povinná značit líh podat přihlášku
k registraci nejdříve po uplynutí 3 let od zrušení registrace.
§ 28
Informační povinnost správce daně
Správce daně vyrozumí výstavce bankovní záruky o zrušení nebo zániku registrace osoby povinné
značit líh a o snížení kauce.
§ 35
Zajištění ochrany kontrolních pásek
(1) Držitel je povinen
a) zajistit ochranu kontrolních pásek proti jejich poškození, zničení, ztrátě, zneužití nebo odcizení,
b) skladovat kontrolní pásky pouze na místě značení lihu, anebo v sídle držitele; pokud se místo značení
lihu nenachází na daňovém území České republiky, musí držitel skladovat kontrolní pásky
v jeho sídle,
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c) skladovat kontrolní pásky v místnostech nebo prostorách zabezpečených proti neoprávněnému vniknutí
cizí osoby.
(2) Držitel je povinen oznámit správci daně zničení, ztrátu nebo odcizení kontrolních pásek
s uvedením důvodů zničení, ztráty nebo odcizení, a to nejpozději následující den po zjištění takové
skutečnosti.
(3) Oznámení podle odstavce 2 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Kontrolní páska se považuje za zničenou, pokud neobsahuje celé evidenční označení nebo toto
označení není čitelné.
§ 37
Inventura kontrolních pásek
(1) Držitel je povinen provádět inventuru kontrolních pásek
a) vždy k 31. prosinci kalendářního roku a
b) k jinému dni, nařídí-li ji správce daně.
(2) Držitel vyhotoví záznam o výsledku inventury, jehož stejnopis předá správci daně nejpozději do
30 dnů ode dne, k němuž měla být inventura provedena.
(2) Držitel vyhotoví záznam o výsledku inventury. Výsledek inventury správci daně oznámí
nejpozději do 30 dnů ode dne, k němuž byla inventura provedena, a to elektronicky ve formátu
a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Držitel je povinen uchovávat záznam o výsledku inventury a doklady, na jejichž základě byla
inventura provedena, po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla inventura provedena.
§ 38
Oznamovací povinnost držitele
(1) Držitel je povinen oznámit správci daně
a) počet kontrolních pásek, jimiž byl označen líh uvedený držitelem do volného daňového oběhu,
b) objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je obsažen líh, který byl označen kontrolními páskami
podle písmene a),
c) objemové procento lihu ve spotřebitelském balení podle písmene b),
d) evropský zbožový kód (EAN), kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b),
e) identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a) prodán nebo jinak převeden, pokud se nejednalo
o konečný prodej lihu.
(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu,
a to elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo
k uvedení lihu do volného daňového oběhu.
(3) Oznámení podle odstavce 1 se podává též v den bezprostředně následující po dni, kdy
došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, pokud tento den následuje po dni, kdy došlo k uvedení
lihu do volného daňového oběhu.
(4) Oznámení podle odstavce 1 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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§ 40
Registr kontrolních pásek
(1) Generální ředitelství cel vede registr kontrolních pásek, ve kterém shromažďuje údaje potřebné
pro výkon působnosti správce daně podle tohoto zákona.
(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z registru
kontrolních pásek:
a) evidenční označení kontrolních pásek, které byly převzaty držitelem,
b) obchodní firmu nebo jméno držitele, který kontrolní pásky převzal, jeho sídlo a jeho daňové
identifikační číslo,
c) skutečnost, že kontrolní páska převzatá držitelem byla vrácena, zničena, ztracena nebo odcizena.
(3) Generální ředitelství cel údaje podle odstavce 2 písm. a) a b) zveřejní nejpozději následující
pracovní den po dni, ve kterém držitel převzal kontrolní pásky.
(4) Generální ředitelství cel zveřejní údaje podle odstavce 2 písm. c) nejpozději následující
pracovní den po dni, ve kterém
a) držitel oznámil, že kontrolní páska byla zničena, ztracena nebo odcizena, nebo
b) byla kontrolní páska vrácena.
§ 41
Distribuce lihu
(1) Distribucí lihu je činnost spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu uvedeného do volného
daňového oběhu podnikatelem v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území České republiky.
(2) Distribucí lihu není
a) prodej nebo jiný převod lihu osobou povinnou značit líh bezprostředně následující po uvedení tohoto
lihu do volného daňového oběhu,
a) první prodej nebo jiný převod lihu osobou povinnou značit líh následující po uvedení tohoto lihu
do volného daňového oběhu,
b) konečný prodej lihu.,
c) prodej nebo jiný převod lihu insolvenčním správcem po prohlášení konkurzu na distributora
lihu; ustanovení o oznamovací povinnosti distributora lihu se použije obdobně.
§ 42
Povinnosti při prodeji a nákupu lihu
(1) Osoba povinná značit líh a distributor lihu, distributor lihu a insolvenční správce podle § 41
odst. 2 písm. c) jsou povinni prodávat nebo jinak převádět líh ve spotřebitelském balení pouze
a) registrované osobě povinné značit líh,
b) registrovanému distributorovi lihu, nebo
c) konečnému prodejci lihu.
(2) Osoba povinná značit líh, distributor lihu a konečný prodejce lihu jsou povinni nakupovat nebo
nechat sobě jinak převést líh ve spotřebitelském balení pouze
a) registrovanou osobou povinnou značit líh, nebo
b) registrovaným distributorem lihu.
(2) Osoba povinná značit líh, distributor lihu a konečný prodejce lihu jsou povinni nabývat líh
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ve spotřebitelském balení pouze od
a) registrované osoby povinné značit líh,
b) registrovaného distributora lihu, nebo
c) insolvenčního správce podle § 41 odst. 2 písm. c).
(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě, že osoba povinná značit líh nebo distributor lihu,
distributor lihu nebo insolvenční správce podle § 41 odst. 2 písm. c) prodá nebo jinak převede líh
ve spotřebitelském balení jako konečný prodejce lihu.
§ 43
Oznamovací povinnost distributora lihu
(1) Distributor lihu je povinen oznámit správci daně
a) počet kontrolních pásek, jimiž byl označen líh prodaný nebo jinak převedený distributorem lihu,
b) objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je obsažen líh, který byl označen kontrolními páskami
podle písmene a),
c) objemové procento lihu ve spotřebitelském balení podle písmene b),
d) evropský zbožový kód (EAN), kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b),
e) identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a) prodán nebo jinak převeden.
(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo
k prodeji nebo jinému převodu lihu, a to elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 51
Zrušení registrace z moci úřední
(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve registrovaného distributora
lihu k jejich splnění v jím ve správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto
splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.
(2) Správce daně zruší registraci, pokud
a) distributor lihu na výzvu správce daně nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek registrace,
b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění správce daně nevyzývá, nebo
c) distributor lihu po dobu 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně neprodal nebo jinak
nepřevedl líh ve spotřebitelském balení,.
d) insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku distributora lihu.
(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může distributor lihu podat přihlášku k registraci
nejdříve po uplynutí 3 let od zrušení registrace.
§ 55
Prokazování bezúhonnosti
(1) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, cizincem, nebo právnickou
osobou, která nemá sídlo na území České republiky, připojí se k přihlášce k registraci také výpis
z evidence trestů nebo rovnocenná písemnost vydaná státem,
a) jehož je tato osoba státním příslušníkem, nebo ve kterém sídlí a
b) ve kterém se v posledních 3 letech tato osoba zdržovala, nebo sídlila nepřetržitě po dobu delší
než 3 měsíce.
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(2) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, státním příslušníkem České
republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce na území
jiného státu, připojí se k přihlášce k registraci také výpis z evidence trestů nebo rovnocenná písemnost
vydaná tímto státem.
(3) Osoba, která je nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu než České republiky,
nebo osoba, která má nebo měla bydliště v jiném členském státě než v České republice, může místo
písemností podle odstavce 1 nebo 2 k přihlášce k registraci připojit jinou písemnost prokazující její
bezúhonnost.
(4) Písemnost podle odstavců 1 až 3 nesmí být ke dni připojení k přihlášce k registraci starší
než 3 měsíce.
(4)(5) Nevydává-li stát písemnost podle odstavců 1 až 3, lze tuto písemnost nahradit čestným
prohlášením učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu, které není starší než 3 měsíce.
(5)(6) Registrovaná osoba povinná značit líh a registrovaný distributor lihu musí na výzvu správce
daně předložit písemnost podle odstavců 1 až 3 ve lhůtě stanovené správcem daně.
§ 61
Správní delikty na úseku značení lihu a prvotního prodeje nebo jiného převodu lihu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba povinná značit líh dopustí správního
deliktu tím, že
a) v rozporu s § 10 odst. 1 neoznačí líh ve spotřebitelském balení kontrolní páskou,
b) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,
c) nepodá oznámení o změně registračních údajů,
d) v rozporu s § 10 odst. 3 značí líh
1. na jiném místě, než které je uvedeno v rozhodnutí o registraci, nebo
2. na místě, které není vybaveno sledovacím zařízením v rozsahu a způsobem uvedeným v rozhodnutí
o registraci,
e) značí líh v rozporu s podmínkou, která je uvedena v rozhodnutí o registraci, nebo
f) v rozporu s § 42 líh
1. prodá nebo jinak převede, nebo
2. nakoupí nebo sobě nechá jinak převést., nebo
g) neoznámí správci daně údaje podle § 12a.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba
povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh neoznačený v rozporu s § 10 odst. 1,
do desetinásobku této částky, nejméně však do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. a),
b) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo g),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d) nebo e), nebo
d) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d) nebo f), f) nebo g) lze spolu s pokutou uložit
zákaz činnosti.
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§ 64
Správní delikty na úseku distribuce a konečného prodeje lihu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako distributor lihu, insolvenční správce podle
§ 41 odst. 2 písm. c) nebo konečný prodejce lihu dopustí správního deliktu tím, že
a) prodá nebo nakoupí líh v rozporu s § 42,
a) prodá nebo jinak převede anebo nakoupí nebo sobě nechá jinak převést líh v rozporu s § 42,
b) neoznámí správci daně údaje podle § 43,
c) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje, nebo
d) nepodá oznámení o změně registračních údajů.
(2) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), nebo
c) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a nebo b).
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), nebo b) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.
§ 69
Zabrání věci
(1) Pokud správní orgán neuložil propadnutí věci podle § 68 odst. 1, rozhodne o jejím zabrání.
(2) O zabrání věci se rozhodne, pokud
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nejedná-li se o neznačený líh podle § 15
odst. 2 písm. f), nebo
c) vlastník není znám.
(3) Zabrání věci podle § 68 odst. 1 písm. d) nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k
povaze správního deliktu. O zabrání této věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky
správního deliktu uplynuly 2 roky.
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K části šesté návrhu zákona
Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 308/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o povinném značení lihu,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 31. prosinci 2014
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o povinném značení lihu
Čl. XI
V zákoně č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, § 38 zní:
„§ 38
Oznamovací povinnost držitele
(1) Držitel je povinen oznámit správci daně
a) evidenční kódy a individuální kódy kontrolních pásek, jimiž byl označen líh uvedený do volného
daňového oběhu,
b) objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je obsažen líh, který byl označen kontrolními
páskami podle písmene a),
c) označení šarže, kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b),
d) identifikaci osoby, které byl líh označený kontrolními páskami podle písmene a) prodán nebo jinak
převeden.
(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového
oběhu.
(3) Oznámení podle odstavce 1 se podává též v den, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu
lihu, pokud tento den následuje po dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.
(4) Oznámení se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“.
Čl. XII
Přechodné ustanovení
Dojde-li k porušení povinnosti při značení lihu nebo při nakládání s lihem přede dnem nabytí
účinnosti této části, postupuje se v řízení o správním deliktu podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST DVANÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XIII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení, s výjimkou částí osmé až desáté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014, a s
výjimkou části jedenácté, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
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PRACOVNÍ NÁVRH
VYHLÁŠKA
ze dne .... 2014,
kterou se pro účely povolovacího řízení podle zákona o spotřebních daních stanoví
způsob určení a požadovaná úroveň ukazatelů ekonomické stability
Ministerstvo financí stanoví podle § 43g odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů:
§1
Údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability uváděné v návrhu na vydání
povolení
(1) K návrhu na vydání povolení se v souladu s tiskopisem vydaným Ministerstvem
financí přikládá kopie přiznání k dani z příjmů za poslední dvě zdaňovací období, která
předcházela zdaňovacímu období, v němž byl návrh podán u příslušného správce daně, účetní
závěrka u osob vedoucích účetnictví, popřípadě výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a
výdajích u osob vedoucích daňovou evidenci, a to za poslední 2 účetní období, která
předcházela účetnímu období, v němž byl návrh podán u příslušného správce daně.
(2) K návrhu na vydání povolení se přikládají další podklady, pokud nebyly součástí
účetní závěrky, a to
a) přehled přijatých úvěrů a půjček včetně termínu splatnosti a roční výše splátek,
b) výše závazků z finančního pronájmu (leasingových závazků) se splatností do 1 roku a nad
1 rok,
c) přehled majetku zatíženého zástavním právem s uvedením jeho účetní hodnoty,
d) výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti více než 180 dní a více než 360 dní,
e) poslední známá skutečnost k měsíci případně čtvrtletí předcházejícímu datu podání
návrhu příslušnému správci daně v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty u osob
vedoucích účetnictví,
f) ostatní podklady potřebné pro posouzení ekonomické stability, například při přeměnách
společností zahajovací rozvaha, projekt fúze, projekt rozdělení.
(3) Osoby, které mají povinnost mít ověřenu účetní závěrku auditorem podle zákona o
účetnictví, k návrhu na vydání povolení přikládají zprávu auditora.
(4) Osoby, které mají povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě
mají povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky podle zákona o účetnictví,
k návrhu na vydání povolení přikládají kromě individuální účetní závěrky také
konsolidovanou účetní závěrku.
(5) Nově vzniklá osoba k návrhu na vydání povolení přikládá zahajovací rozvahu,
kvantifikovaný podnikatelský záměr, předpoklad na běžný a následující rok v rozsahu
rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
§2
Způsob určení ekonomické stability
(1) Na základě podkladů předložených podle § 1 se zpracuje finanční analýza, v rámci
které se zhodnotí vývoj osoby v oblastech rentability, likvidity, finanční stability a dalších
ukazatelů za hodnocená účetní období. Hodnocené ukazatele jsou posuzovány ve vzájemných
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souvislostech a poměřovány s obecně doporučovanými hodnotami i v rámci odvětví hlavního
předmětu činnosti.
(2) Základem odvětvového srovnání ukazatelů je začlenění hodnocené osoby podle
hlavního předmětu činnosti do odvětví uvedeného v Klasifikaci ekonomických činností CZ–
NACE. Dosažené hodnoty ukazatelů jsou porovnány s průměrem daného odvětví. Průměrné
hodnoty ukazatelů rentability, likvidity, finanční stability a dalších ukazatelů za jednotlivá
odvětví jsou čerpány z každoročně prováděné a veřejně dostupné Finanční analýzy podnikové
sféry Ministerstva průmyslu a obchodu.
(3) Na základě provedené finanční analýzy je hodnocená osoba shledána ekonomicky
stabilní či ekonomicky nestabilní. Ekonomicky stabilní osoba vykazuje dostatečnou
rentabilitu při akceptovatelné úrovni jištění finančních rizik (likvidity, finanční stability).
§3
Ukazatele ekonomické stability
(1) V rámci finanční analýzy se hodnotí tyto ukazatele:
a) rentabilita celkového kapitálu, jejíž minimální doporučená hodnota je průměrná úroková
sazba z úvěrů nefinančním podnikům, každoročně aktualizovaná podle údajů České
národní banky,
b) rentabilita vlastního kapitálu, jejíž minimální doporučená hodnota je průměrná úroková
sazba z dlouhodobých státních dluhopisů, každoročně aktualizovaná podle údajů České
národní banky a Ministerstva průmyslu a obchodu,
c) okamžitá likvidita, jejíž minimální doporučená hodnota je 0,2,
d) pohotová likvidita, jejíž minimální doporučená hodnota je 1,
e) běžná likvidita, jejíž minimální doporučená hodnota je 1,5; odvětvový průměr,
f) čistý pracovní kapitál, jehož minimální doporučená hodnota je 0,
g) podíl vlastních zdrojů na aktivech, jehož minimální doporučená hodnota je 30 %,
h) úrokové krytí, jehož minimální doporučená hodnota je 5,
i) doba splácení dluhů, jejíž maximální doporučená hodnota je 5 let,
j) krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji, jehož minimální doporučená hodnota
je 1,
k) ziskový účinek finanční páky, jehož minimální doporučená hodnota je 1,
l) obrat aktiv, jehož minimální doporučená hodnota je 1; odvětvový průměr,
m) doba obratu zásob, jejíž maximální doporučená hodnota je odvětvový průměr,
n) doba obratu krátkodobých pohledávek, jejíž maximální doporučená hodnota je odvětvový
průměr,
o) doba splácení krátkodobých závazků, jejíž maximální doporučená hodnota je odvětvový
průměr,
p) nákladovost přidané hodnoty, jejíž maximální doporučená hodnota je odvětvový průměr;
klesající trend,
q) produktivita práce z přidané hodnoty, jejíž minimální doporučená hodnota je odvětvový
průměr; rostoucí trend.
(2) Vzorce pro výpočet ukazatelů ekonomické stability jsou uvedeny v příloze k této
vyhlášce.
§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
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Příloha k vyhlášce č. /2014 Sb.
Vzorce pro výpočet ukazatelů ekonomické stability
a) rentabilita celkového kapitálu = (výsledek hospodaření před zdaněním a úroky / aktiva
celkem) x 100;
b) rentabilita vlastního kapitálu = (výsledek hospodaření za účetní období / vlastní kapitál) x
100;
c) okamžitá likvidita = krátkodobý finanční majetek / (krátkodobé závazky + krátkodobé
bankovní úvěry + krátkodobé finanční výpomoci);
d) pohotová likvidita = (krátkodobý finanční majetek + krátkodobé pohledávky – nebonitní
pohledávky) / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry + krátkodobé finanční
výpomoci);
e) běžná likvidita = oběžná aktiva – nebonitní zásoby – dlouhodobé pohledávky – nebonitní
pohledávky / (krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry + krátkodobé finanční
výpomoci);
f) čistý pracovní kapitál = (oběžná aktiva – nebonitní zásoby – dlouhodobé pohledávky –
nebonitní pohledávky) – krátkodobé závazky – krátkodobé bankovní úvěry – krátkodobé
finanční výpomoci;
g) podíl vlastních zdrojů na aktivech = (vlastní kapitál / aktiva celkem) x 100;
h) úrokové krytí = výsledek hospodaření před zdaněním a úroky / nákladové úroky;
i) doba splácení dluhů = (cizí zdroje – rezervy) / (výsledek hospodaření za účetní období +
odpisy);
j) krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji = (vlastní kapitál + rezervy +
dlouhodobé závazky + bankovní úvěry dlouhodobé) / dlouhodobý majetek;
k) ziskový účinek finanční páky = (výsledek hospodaření před zdaněním / výsledek
hospodaření před zdaněním a úroky) x (aktiva celkem / vlastní kapitál);
l) obrat aktiv = (tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a služeb) / aktiva
celkem;
m) doba obratu zásob = zásoby / (tržby za prodej zboží + tržby za prodej vlastních výrobků a
služeb) / 360;
n) doba obratu krátkodobých pohledávek = krátkodobé pohledávky / (tržby za prodej zboží +
tržby za prodej vlastních výrobků a služeb) / 360;
o) doba splácení krátkodobých závazků = krátkodobé závazky / (tržby za prodej zboží + tržby
za prodej vlastních výrobků a služeb) / 360;
p) nákladovost přidané hodnoty = (osobní náklady / přidaná hodnota) x 100;
q) produktivita práce z přidané hodnoty = přidaná hodnota / průměrný počet zaměstnanců.
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
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Ustanovení

Obsah

CELEX č.

Ustanovení

Obsah

ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 6

6. V § 2 odst. 3 se slova „francouzských zámořských departementů,“
zrušují a slova „a britských Normanských ostrovů“ se nahrazují slovy
„, britských Normanských ostrovů a francouzská území uvedená
v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie“.

32013L0061

Čl. 2

Článek 5 směrnice 2008/118/ES se mění takto:
v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:
"b) francouzská území uvedená v článku 349 a čl. 355
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,";

ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 23

23. V § 14 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které
zní:
„d) předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky, které byly
dopraveny do jiného členského státu, byla na daňovém území České
republiky zaplacena nebo přiznána a zaplacena,“.

32008L0118

Čl. 33

(6) Spotřební daň se v členském státě, ve kterém došlo k
propuštění ke spotřebě, na žádost vrátí nebo promine,
pokud příslušné orgány druhého členského státu zjistí,
že vznikla daňová povinnost ke spotřební dani a daň
byla v tomto členském státě vybrána.

ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 26

26. Za § 19 se vkládají nové § 19a až 19c, které včetně nadpisů znějí:
„§ 19a
Provozování daňového skladu
(1) Daňový sklad lze provozovat pouze na základě
pravomocného povolení k provozování daňového skladu.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k
provozování daňového skladu novým, lze daňový sklad provozovat
na základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
§ 19b
Další podmínka pro vydání povolení k provozování daňového
skladu
(1) Podmínkou pro vydání povolení k provozování daňového
skladu je rovněž poskytnutí zajištění daně způsobem a ve výši
stanovené tímto zákonem.
(2) Zajištění daně se poskytuje pro každý daňový sklad
samostatně.

32008L0118

Čl. 16

(1) Zřízení a provoz daňového skladu oprávněným
skladovatelem podléhá povolení příslušnými orgány
členského státu, v němž se daňový sklad nachází.
Uvedené povolení podléhá podmínkám, které jsou
orgány oprávněny stanovit pro účely předcházení
možným daňovým únikům nebo zneužití daňového
režimu.
(2) Oprávněný skladovatel je povinen
a) poskytnout případné zajištění vztahující se na rizika
spojená s výrobou, zpracováním a držením zboží
podléhajícího spotřební dani;
b) splnit požadavky předepsané členským státem, na
jehož území se daňový sklad nachází;
c) pro každý daňový sklad vést evidenci zásob a pohybu
zboží podléhajícího spotřební dani;
d) v okamžiku ukončení přepravy umístit do daňového
skladu a zanést do své evidence veškeré zboží
podléhající spotřební dani, které je přepravováno v
režimu s podmíněným osvobozením od daně, pokud se

§ 19c
Povolení k provozování daňového skladu
(1) Správce daně v povolení k provozování daňového skladu
přidělí evidenční číslo rovněž daňovému skladu, nebylo-li přiděleno
dříve.
(2) Je-li v návrhu na vydání povolení k provozování daňového
skladu uvedeno více daňových skladů, správce daně vydá povolení k
provozování daňového skladu ke každému daňovému skladu
samostatně.“.

neuplatní čl. 17 odst. 2;
e) souhlasit s veškerým sledováním zboží a kontrolami
stavu zásob.
Podmínky pro poskytnutí zajištění podle písmene a)
stanoví příslušné orgány členského státu, v němž je
daňový sklad povolen.

ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 43

43. Za § 22 se vkládají nové § 22a a 22b, které včetně nadpisů znějí:
„§ 22a
Další podmínka pro vydání povolení pro opakované přijímání
vybraných výrobků
Podmínkou pro vydání povolení pro opakované přijímání
vybraných výrobků je rovněž poskytnutí zajištění daně způsobem a
ve výši stanovené tímto zákonem.
§ 22b
Zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z
moci úřední
(1) Správce daně zruší povolení pro opakované přijímání
vybraných výrobků rovněž, pokud oprávněný příjemce po dobu 3 po
sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřijímá vybrané výrobky.
(2) Pokud bylo povolení pro opakované přijímání vybraných
výrobků zrušeno z moci úřední, může osoba, jíž bylo toto povolení
zrušeno, podat návrh na vydání povolení pro opakované přijímání
vybraných výrobků nejdříve po uplynutí 2 let od zrušení tohoto
povolení.“.
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Čl. 19 odst. 2
písm. a)

(2) Registrovaný příjemce musí splnit tyto požadavky:
a) před odesláním zboží podléhajícího spotřební dani
poskytnout zajištění spotřební daně za podmínek
stanovených příslušnými orgány členského státu určení;

ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 44

44. § 23 včetně nadpisu zní:
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Čl. 19 odst. 3

(3) U registrovaného příjemce, který přijímá zboží
podléhající spotřební dani pouze příležitostně, je
povolení uvedené v čl. 4 odst. 9 omezeno na přesně
stanovené množství zboží podléhajícího spotřební dani,
jednoho odesílatele a přesně stanovenou dobu. Členské
státy mohou povolení omezit na jednu přepravu.

„§ 23
Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků
(1) Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných
výrobků může vybrané výrobky jednorázově přijmout v režimu
podmíněného osvobození od daně pouze na základě pravomocného
povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků.
(2) Návrh na vydání povolení pro jednorázové přijetí vybraných
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výrobků lze podat nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne oznámení
předchozího povolení.“.
ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 49

§ 33a včetně nadpisu zní:

ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 51 a 52

51. § 36 včetně nadpisu zní:
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„§ 33a
Zástupce pro zasílání vybraných výrobků
(1) Zástupce pro zasílání vybraných výrobků může vykonávat
svou činnost pouze na základě pravomocného povolení pro zasílání
vybraných výrobků.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení pro
zasílání vybraných výrobků novým, lze vykonávat činnost zástupce
pro zasílání vybraných výrobků na základě nového povolení ode dne
jeho oznámení.“.
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„§ 36
Prodej za ceny bez daně
(1) Vybrané výrobky lze prodávat fyzické osobě při jejím
bezprostředním výstupu z daňového území Evropské unie za ceny
bez daně pouze
a) na základě pravomocného povolení k prodeji za ceny bez daně,
b) v části tranzitního prostoru mezinárodního letiště vymezené v
povolení k prodeji za ceny bez daně nebo na palubě letadla během
letu a
c) po ověření, že její cílová stanice je ve třetí zemi nebo na třetím
území.
(2) V případě, kdy dojde k nahrazení dosavadního povolení k
prodeji za ceny bez daně novým, lze vybrané výrobky prodávat na
základě nového povolení ode dne jeho oznámení.
(3) V případě povolení k prodeji za ceny bez daně je místně
příslušným správcem daně správce daně místně příslušný
mezinárodnímu letišti.
(4) Vybrané výrobky lze dodávat do prostor podle odstavce 1
nebo na paluby letadel pouze v režimu podmíněného osvobození od
daně. Takto dodané vybrané výrobky se považují za umístěné v
režimu podmíněného osvobození od daně až do doby jejich prodeje.
(5) Držitel povolení k prodeji za ceny bez daně je povinen
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Čl. 36 odst. 3
druhý
pododstavec

Členský stát určení však může stanovit, že osobou
přiznat a zaplatit daň je daňový zástupce, který je usazen
v členském státě určení a je schválen příslušnými
orgány tohoto členského státu, nebo v případě, že
prodejce nedodržel odst. 4 písm. a), příjemce zboží
podléhajícího spotřební dani.

(1) Členské státy mohou osvobodit od spotřební daně
Čl. 14
odst. 1 až 3 a 5 zboží podléhající spotřební dani prodávané v
bezdaňových prodejnách, které je převáženo v osobních
zavazadlech cestujících na třetí území nebo do třetí
země uskutečňujících let nebo námořní cestu.
(2) Na zboží prodávané na palubě letadla nebo lodi
během letu nebo námořní cesty na třetí území nebo do
třetí země se vztahují pravidla platná pro zboží
prodávané bezdaňovými prodejnami.
(3) Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění
toho, aby osvobození od daně stanovená v odstavcích 1
a 2 byla používána tak, aby bylo zabráněno možným
daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem
nebo zneužití daňového režimu.
(5) Pro účely tohoto článku se rozumí:
a) „bezdaňovou prodejnou“ jakékoli zařízení umístěné
na letišti nebo v přístavu, jež splňuje podmínky
stanovené příslušnými orgány členských států, zejména
za použití odstavce 3;
b) „cestujícím na třetí území nebo do třetí země“ každý
cestující, jenž je držitelem cestovního dokladu
opravňujícího k letecké či námořní dopravě, v němž je
jako konečné místo určení uvedeno letiště či přístav

zajistit, aby při prodeji vybraných výrobků byly na prodejním
dokladu vyznačeny tyto údaje:
a) číslo letu,
b) druh vybraných výrobků,
c) množství vybraných výrobků a
d) cena.“.

nacházející se na třetím území nebo ve třetí zemi.

52. Za § 36 se vkládají nové § 36a a 36b, které včetně nadpisů znějí:
„§ 36a
Povolení k prodeji za ceny bez daně
Správce daně v povolení k prodeji za ceny bez daně stanoví
rovněž část tranzitního prostoru mezinárodního letiště, kde lze
prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně.
§ 36b
Prodej vybraných výrobků za ceny bez daně mezi držiteli
povolení k prodeji za ceny bez daně
Držitel povolení k prodeji za ceny bez daně může vybrané
výrobky přijaté za ceny bez daně prodat za ceny bez daně jinému
držiteli tohoto povolení, pokud
a) podal žádost o zrušení tohoto povolení,
b) správce daně s tímto prodejem souhlasí a
c) k tomuto prodeji dojde do dne nabytí právní moci rozhodnutí o
zrušení povolení.“.
ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 62

62. V § 49 odst. 6 se slova „a letecké práce“ nahrazují slovy „,
letecké práce, zkoušení, opravu nebo údržbu letadel“.
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Čl. 15

(1) Aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství,
mohou členské státy uplatňovat pod finanční kontrolou
plné nebo částečné osvobození od daně nebo sníženou
úroveň zdanění na:
(j) pohonné hmoty používané při výrobě, vývoji,
zkoušení a údržbě letadel a lodí;

ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Bod 89

89. V § 86 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Od daně je dále osvobozeno pivo, které bylo v odůvodněných
případech zničeno za přítomnosti úředních osob správce daně.“.
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Čl. 11

Vedle případů uvedených v čl. 33 odst. 6, čl. 36 odst. 5
a čl. 38 odst. 3 a případů stanovených směrnicemi
uvedenými v článku 1 mohou příslušné orgány
členského státu, v němž bylo zboží podléhající spotřební
dani propuštěno ke spotřebě v situacích stanovených
tímto členským státem a v souladu s podmínkami, které
členské státy stanoví za účelem předcházení případným
daňovým únikům nebo zneužití daňového režimu, vrátit
nebo prominout na žádost dotyčné osoby spotřební daň
z daného zboží.

Číslo předpisu EU (kód CELEX)

Název předpisu EU

32008L0118

Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS, ve znění směrnice
Rady 2013/61/EU

32003L0096

Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických
produktů a elektřiny
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