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Příloha č. 1 

Přehled nejpoužívanějších informačních zdrojů 

Zdroje pro identifikaci subjektů dostupné z internetu 

Název Odkaz 

DIČ - odběratele členské země EU http://ec.europa.eu 

Obchodní rejstřík http://www.justice.cz 

Registr živnostenského podnikání http://www.rzp.cz 

Územně identifikační registr adres http://forms.mpsv.cz 

DIČ - plátci DPH http://adisreg.mfcr.cz 

Zahraniční obchodní rejstříky www.businessinfo.cz http://www.businessinfo.cz 

Zahraniční obchodní rejstříky - Obchodný register SR http://www.orsr.sk 

ADIS http://mfspk.ds.mfcr.cz 

Plátci spotřebních daní http://www.cs.mfcr.cz/spd_internet 

Ostatní zdroje dostupné z internetu 

Název Odkaz 

Aktivní noviny MF http://noviny.mfcr.cz/noviny2 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže http://www.compet.cz 

Nahlížení do Katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

Evropská legislativa http://europa.eu 

Aplikační zdroje - interní 

Název Popis 

Databanka SEED Informace o daňových skladech a 

oprávněných příjemcích 

Registr značení lihu - RZL 
Informace o subjektech provádějící 

značení lihu 

Evidence tabákových nálepek - ETN Informace o subjektech provádějících 

značení tab. výrobků 

Analýza kontrolních akcí na VV 
Výsledky provedených kontrol na vybrané 

výrobky 

ME - SPD 
Informace o výměrech a platbách 

spotřebních daní 

Databanka RDS 
Informace o plátcích a vydaných povolení 

v rámci SPD 

EMCS Informace o dopravě vybraných výrobků 

v režimu podmíněného osvobození od daně 

 

  



 

Příloha č. 2 

Definice přestupků dle zákona o spotřebních daních. 

Oblast značení tabákových výrobků 

§ Odst. Písm. Skutková podstata Sankce v Kč 

135 1   

Nabytí na daňovém území ČR tabákových 

výrobků, které nejsou značeny tabákovou 

nálepkou 

do 150 000 

135c 1   Porušení zákazu prodeje lihovin a tabákových 

výrobků podle § 133  
do 1 000 000 

 

Oblast nakládání se zkapalněnými ropnými plyny 

§ Odst. Písm. Skutková podstata Sankce v Kč 

135i 1 

a 

Prodej zkapalněných ropných plynů uvedených v 

§ 45 odst.1 písm. e), f) nebo g v rozporu s § 60 

odst. 5 

od 50 000 

do 1 000 000 

b 

Zahájení dopravy zkapalněných ropných plynů 

uvedených v § 45 odst.1 písm. f) nebo g v 

rozporu s § 60 odst. 11 

od 50 000 

do 1 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oblast značkování a barvení vybraných minerálních olejů 

§ Odst. Písm. Skutková podstata Sankce v Kč 

135e 1 

a 

Ředění, odstraňování nebo jiný způsob změny 

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 

do 50 000 

Nabízení k prodeji nebo používání 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 republiky, pokud se na 

minerální oleje použité pro tyto plavby vztahuje 

osvobození od daně podle § 49 odst. 12 

do 50 000 

Dopravování a skladování značkovaných a 

barvených minerálních olejů uvedených v § 

134b odst. 1 v nádobě, která je ve spojení s 

motorem, nebo je do takové nádoby stáčet 

do 50 000 

Nabízení k prodeji nebo používvání pro pohon 

motorů minerálního oleje, které nesmějí být 

značkovány a barveny podle § 134b odst. 2 

písm. e) a f) 

do 50 000 

b 

Ředění, odstraňování nebo jiný způsob změny 

značkování a barvení minerálních olejů 

uvedených v § 134mb odst. 

do 50 000 

Nabízení k prodeji nebo používání 

značkovaných minerálních olejů uvedených v § 

134m odst. 1 pro pohon motorů 

do 50 000 

Dopravování a skladování značkovaných a 

barvených minerálních olejů uvedených v § 

134m odst. 1 v nádobě, která je ve spojení s 

motorem, nebo je do takové nádoby stáčet 

do 50 000 

Nabízení k prodeji nebo používání pro pohon 

motorů minerálního oleje, které nesmějí být 

značkovány a barveny podle § 134m odst. 2 

písm. c) až i) 

do 50 000 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 

Definice správních deliktů dle zákona o spotřebních daních. 

Oblast značení tabákových výrobků 

§ Odst. Písm. Skutková podstata Sankce v Kč 

135a 1 

a 
Neznačení tabákových výrobků tabákovými 

nálepkami způsobem uvedeným v § 114 
 do 50 000 000  

b 

Použití tabákových nálepek ke značení 

tabákových výrobků na daňovém území České 

republiky jinde než v daňovém skladu nebo v 

jiném daňovém skladu, než pro který byly 

odebrány 

 do 5 000 000  

c 

Použití tabákových nálepek ke značení 

tabákových výrobků, na kterých jsou vytištěny 

údaje neodpovídající skutečnému obsahu 

jednotkového balení, na kterém je tabáková 

nálepka umístěna 

 do 5 000 000  

d 

Použití tabákové nálepky v rozporu s 

ustanovením upravujícím povinnost umístit 

tabákovou nálepku na jednotkovém balení a pod 

průhledný přebal, pokud se tento používá tak, 

aby při otevření jednotkového balení došlo k 

jejímu poškození 

 do 5 000 000  

e Předání jinému tabákové nálepky  do 5 000 000  

f 

Neobjednání nebo neodebrání tabákové nálepky 

od pověřeného celního úřadu, pokud tuto 

povinnost má 

 do 5 000 000  

g 
Prodej tabákové nálepky v rozporu s § 118 odst. 

7 
 do 5 000 000  

h 

Nevedení evidenci přijatých, použitých a 

vrácených tabákových nálepek a neuchování 

evidenci a doklady ve lhůtě stanovené zákonem 

 do 2 000 000  

i 
Neprovedení inventury tabákových nálepek 

podle rozhodnutí pověřeného celního úřadu 
 do 1 000 000  

j 
Nevrácení tabákové nálepky starého vzoru ve 

lhůtě stanovené v § 122 odst. 4 
 do 1 000 000  

k 
Nevrácení nepoužité tabákové nálepky ve lhůtě 

stanovené v § 122 odst. 6 
 do 1 000 000  

135b 1 a 

Neoprávněně skladování neznačených 

tabákových výrobků na daňovém území České 

republiky v množství větším než 500 000 kusů 

cigaret, doutníků nebo cigarillos nebo v 

množství větším než 500 kilogramů tabáku ke 

kouření 

 do 10 000 000  



 

135b 

1 

b 

Uvedení do volného daňového oběhu, dovoz 

nebo doprava na daňové území České republiky 

tabákových výrobků, které nejsou v uzavřeném 

jednotkovém balení (§ 107 odst. 2) 

 do 2 000 000  

c 

Prodej cigaret konečnému spotřebiteli za cenu 

nižší nebo vyšší, než je cena pro konečného 

spotřebitele uvedená na tabákové nálepce, nebo 

poskytnutí konečnému spotřebiteli slevy z ceny 

pro konečného spotřebitele (§ 110 a 112) 

 do 2 000 000  

d 

Prodej cigaret konečnému spotřebiteli, ke 

kterým je přidán nebo přibalen jiný předmět, za 

celkovou cenu odlišnou od ceny pro konečného 

spotřebitele uvedené na tabákové nálepce nebo 

vázání prodeje cigaret konečnému spotřebiteli na 

prodej jiných předmětů 

 do 2 000 000  

e 
Učinění tabákové výrobky předmětem loterie 

nebo podobné sázkové hry 
 do 2 000 000  

f 

Neoznámení včas celnímu úřadu dovozu 

tabákových výrobků v rámci podnikatelské 

činnosti podle § 108 odst. 1 

 do 2 000 000  

g 

Neoprávněné skladování nebo prodej 

neznačených tabákových výrobků na daňovém 

území České republiky 

 od 50 000  

do 1 000 000  

h 

Prodej tabákových výrobků jinak než v 

uzavřeném jednotkovém balení podle § 107 

odst. 6 

 do 50 000  

i 

Spotřeba cigaret zakoupených za cenu nižší, než 

je cena pro konečného spotřebitele uvedená na 

tabákové nálepce 

 do 100 000  

2   

Nákup cigarety za cenu nižší, než je cena pro 

konečného spotřebitele uvedená na tabákové 

nálepce, ačkoliv prodej cigaret není předmětem 

její činnosti 

 do 100 000  

135c 2   
Porušení zákazu prodeje lihovin a tabákových 

výrobků podle § 133  
 do 1 000 000  

 

 

 

 

 

 

 



 

Oblast značkování a barvení vybraných minerálních olejů 

§ Odst. Písm. Skutková podstata Sankce v Kč 

135f 1 

a 

Ředění, odstraňování nebo jiný způsob změny 

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 

 do 50 000  

Nabízení k prodeji nebo používání 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 republiky, pokud se na 

minerální oleje použité pro tyto plavby vztahuje 

osvobození od daně podle § 49 odst. 12 

 do 50 000  

Dopravování a skladování značkovaných a 

barvených minerálních olejů uvedených v § 

134b odst. 1 v nádobě, která je ve spojení s 

motorem, nebo jejich stáčení do takové nádoby  

 do 50 000  

Nabízení k prodeji nebo používání pro pohon 

motorů minerálního oleje, které nesmějí být 

značkovány a barveny podle § 134b odst. 2 

písm. e) a f) 

 do 50 000  

b 

Ředění, odstraňování nebo jiný způsob změny 

značkování a barvení minerálních olejů 

uvedených v § 134mb odst. 

 do 50 000  

Nabízení k prodeji nebo používání 

značkovaných minerálních olejů uvedených v § 

134m odst. 1 pro pohon motorů 

 do 50 000  

Dopravování a skladování značkovaných a 

barvených minerálních olejů uvedených v § 

134m odst. 1 v nádobě, která je ve spojení s 

motorem, nebo je do takové nádoby stáčet 

 do 50 000  

Nabízení k prodeji nebo používvání pro pohon 

motorů minerálního oleje, které nesmějí být 

značkovány a barveny podle § 134m odst. 2 

písm. c) až i) 

 do 50 000  

135f 2 

a 

Uvádění neznačkovaných a nebarvených 

minerálních olejů uvedené v § 134b odst. 1 do 

volného daňového oběhu 

od 50 000 

do 50 000 000 

b 

Uvádění či prodej neznačkovaných minerálních 

olejů uvedených v § 134m odst. 1 do volného 

daňového oběhu 

od 50 000  

do 50 000 000 



 

135g 1 

a 

Jednání osoby, která nakoupí nebo jinak nabude 

neznačkované nebo nebarvené minerální oleje s 

úmyslem dopravit je do jiného členského státu 

nebo vyvézt do třetí země, nezajistí značkování 

nebo barvení minerálních olejů podle § 134e 

odst. 5 

od 50 000  

do 50 000 000 

b 

Jednání provozovatele daňového skladu, který 

neznačkuje nebo nebarví minerální oleje podle § 

134e odst. 1, nebo  

od 50 000  

do 50 000 000 

značkuje nebo barví minerální oleje bez 

povolení podle § 134g odst. 1 

od 50 000  

do 50 000 000 

c 

Nezajištění značkování nebo barvení 

minerálních olejů podle § 134e odst. 2 

příjemcem nebo dovozcem 

od 50 000  

do 50 000 000 

d 

Nevedení evidence podle § 134e odst. 3 

výrobcem nebo uživatelem směsi barviva a 

značkovací látky, který má sídlo nebo místo 

pobytu na daňovém území České republiky 

od 50 000  

do 50 000 000 

e 

Nepředložení certifikátu podle § 134e odst. 4 

provozovatelem daňového skladu, příjemcem 

nebo dovozcem, který je povinen značkovat a 

barvit minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 

nebo který je povinen takové značkování a 

barvení zajistit 

od 50 000  

do 50 000 000 

f 

Jednání osoby uvedené v § 134e odst. 6, která 

vykonává činnosti uvedené v § 134e odst. 6 

písm. a) bez živnostenského oprávnění, pokud 

jejich předmětem jsou minerální oleje v 

jednotkovém balení nad 50 kg,   

od 50 000  

do 50 000 000 

neumožní přístup do objektů podle § 134e odst. 

6 písm. b) 

od 50 000  

do 50 000 000 

v rozporu s § 134e odst. 6 písm. d) neumožní 

bezplatně odebrat vzorky minerálních olejů v 

potřebném množství, nebo 

od 50 000  

do 50 000 000 

nevede evidenci podle § 134e odst. 7 

od 50 000  

do 50 000 000 

g 

Nesplnění povinnosti podle § 134e odst. 8 písm. 

a) až c) a podle § 134e odst. 10 osobou 

uvedenou v § 134e odst. 8 

od 50 000  

do 50 000 000 

135h

  
1 

a 

Jednání osoby, která nakoupí nebo jinak nabude 

neznačkované minerální oleje s úmyslem 

dopravit je do jiného členského státu nebo 

vyvézt do třetí země, nezajistí značkování 

minerálních olejů podle § 134p odst. 5 

od 50 000 

do 50 000 000 

b 

Jednání výrobce nebo provozovatele daňového 

skladu, který minerální oleje uvedené v § 134m 

odst. 1 uvádí do volného daňového oběhu, 

neznačkuje minerální oleje podle § 134p odst. 1 

od 50 000 

do 50 000 000 



 

135h 1 

c Značkování minerálních olejů uvedených v § 

134m odst. 1 bez povolení podle § 134r odst. 1 

od 50 000 

do 50 000 000 

d Nezajištění značkování minerálních olejů podle 

§ 134p odst. 2 příjemcem nebo dovozcem 

od 50 000 

do 50 000 000 

e 

Nevedení evidence podle § 134p odst. 3 

výrobcem nebo uživatelem směsi barviva a 

značkovací látky, který má sídlo nebo místo 

pobytu na daňovém území České republiky 

od 50 000 

do 50 000 000 

f 

Nepředložení certifikátu podle § 134p odst. 4 

provozovatelem daňového skladu, příjemcem 

nebo dovozcem, který je povinen značkovat a 

barvit minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 

nebo který je povinen takové značkování a 

barvení zajistit 

od 50 000 

do 50 000 000 

g 

Jednání osoby uvedené v § 134e odst. 6, která 1. 

vykonává činnosti uvedené v § 134e odst. 6 

písm. a) bez živnostenského oprávnění, pokud 

jejich předmětem jsou minerální oleje v 

jednotkovém balení nad 50 kg, 

od 50 000 

do 50 000 000 

neumožní přístup do objektů podle § 134e odst. 

6 písm. b) 

od 50 000 

do 50 000 000 

v rozporu s § 134e odst. 6 písm. d) neumožní 

bezplatně odebrat vzorky minerálních olejů v 

potřebném množství, nebo 

od 50 000 

do 50 000 000 

nevede evidenci podle § 134e odst. 7 

od 50 000 

do 50 000 000 

h 

Nesplnění povinnosti podle § 134e odst. 8 písm. 

a) až c) a podle § 134e odst. 10 osobou 

uvedenou v § 134e odst. 8 

od 50 000 

do 50 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oblast nakládání se zkapalněnými ropnými plyny 

§ Odst. Písm. Skutková podstata Sankce v Kč 

135j 

1 

a 

Výdej zkapalněných ropných plynů uvedených v 

§ 45 odst. 1 písm. f) nebo g) v rozporus § 60 

odst. 3 osobám, které nemají povolení k nákupu 

zkapalněných ropných plynů podle § 60a odst. 1, 

nebo 

od 50 000 

do 1 000 000 

neuvedení zkapalněných ropných plynů 

uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) do 

režimu podmíněného osvobození od daně podle 

§ 60 odst. 8 

od 50 000 

do 1 000 000 

b 

Prodej zkapalněných ropných plynů uvedených v 

§ 45 odst. 1 písm. f) nebo g) v rozporu s § 60 

odst. 5, 6 nebo 7 nebo 

od 50 000 

do 1 000 000 

doprava  zkapalněných ropných plynů 

uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) v 

rozporu s § 60 odst. 9 

od 50 000 

do 1 000 000 

2 

a Nevedení evidence rozporu s § 60 odst. 4 podle § 40 

osobou uvedenou v § 60 odst. 1 nebo 2 

od 50 000 

do 1 000 000 

b 

Zahájení dopravy zkapalněných ropných plynů 

uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) v 

rozporu s § 60 odst. 11 

od 50 000 

do 1 000 000 

 

Oblast nakládání s lihem 

§ Odst. Písm. Skutková podstata Sankce v Kč 

135k  1   

Doprava lihu obecně denaturovaného podle 

zákona o lihu 52) určeného pro výrobu 

minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 

písm. c) až e), g), h) a j) nebo pro výrobu etyl-

terciál-butyl-éteru v rozporu s § 79 odst. 4 na 

daňovém území České republiky bez 

zjednodušeného průvodního dokladu 

do 100 000 

 

 


