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1. Úvod 

 
Spotřební daně byly do daňové soustavy České republiky zavedeny daňovou reformou 

platnou od 1. 1. 1993.  

Příprava a následný vstup České republiky do Evropské unie si vyžádaly přizpůsobení 

spotřebních daní a její správy právu Evropské unie. Proto byl v roce 2003 vydán zcela nový 

zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních (dále jen „ZSpD“)  

 

Spotřební daň lze charakterizovat jako nepřímou, selektivní daň uvalenou na vybrané 

výrobky a ta postihuje poplatníka bez ohledu na jeho důchodovou situaci. 

Vybrané výrobky jsou zatíženy de fakto et de iure dvojicí daní – daní z přidané hodnoty 

(všeobecná spotřební daň) a jednou ze selektivních spotřebních daní (akcízů). [2] 

Akcízy (tento název zakotvuje EU, v naší daňové soustavě je užíván pojem spotřební daň, což 

není správné, neboť spotřební daň je všeobecná kategorie – zahrnuje daně ze spotřeby, tedy i 

DPH a případně ekologické daně), na rozdíl od vícefázových obratových daní jsou 

jednofázovými daněmi, vybírají se najednou při uvedení do volného daňového oběhu. Ve 

většině případů je sazba selektivní spotřební daně založena na pevné částce na jednotku 

množství.  

V součastné době se výběr akcízů řídí většinou zařazením zboží do kategorie 

luxusního zboží, nebo se jedná o zboží škodlivé (alkohol, tabák). Hranice pro výběr výrobků 

jsou ale relativní, jsou dány společenským konsenzem dané společnosti, ale také ideologií 

daného hospodářského systému. Nejnověji se prosazují pro zdůvodnění zařazení výrobků do 

akcízů ekologická hlediska. 

Akcízy se objevují ve 12. století a mají v podstatě dvě podoby, akcíz jako daň z oběhu 

zboží, postihuje vybrané druhy komodit v oběhu, jeho výše je závislá na množství nebo užitné 

hodnotě (např. spotřební daně z dobytka, soli, piva, sukna atd.) a dále jako akcíz ve formě 

obchodové daně znamená zaplacení poplatku z právního převodu zboží podle jeho ceny. Při 

více prodejích může být zboží podrobeno dani opakovaně. [2] 
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Cílem bakalářské práce je rozbor problematiky spotřebních daní a nastínění 

legislativní úpravy těchto daní v České republice včetně praktické aplikace u plátce spotřební 

daně z piva – Pivovar Zábřeh, s. r. o. 

  

 První část bakalářské práce se budeme zabývat teoretickým popisem spotřebních daní 

a vymezením základních pojmů z této oblasti. 

V druhé části jsou podrobně vymezeny všechny druhy spotřebních daní. 

Ve třetí části bude uvedena praktická část zaměřena na spotřební daň z piva a na 

společnost Pivovar Zábřeh, s. r. o. 

Závěr je zaměřen na shrnutí celé bakalářské práce a na vlastní názor k výběru 

spotřebních daní. 
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2. Vymezení základních pojmů zákona o spotřebních daních 

2.1 Daně obecně 

Daň je zákonem určená povinná platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje tím, že 

je: 

- nedobrovolná, povinná, vynutitelná – placení daní je nařízeno zákonem, 

- nenávratná – zaplacenou daň nelze požadovat zpět, 

- neekvivalentní – neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, 

- neúčelová – plátce daně nemůže ovlivnit, na co budou daně použity, 

- vybírána ve prospěch veřejného rozpočtu, 

- obvykle opakovaná. 

Pojem daň zahrnuje tzv. SPD, které se přímo váží k vybraným výrobkům. Jde tedy o 

částku, která v číselném vyjádření deklaruje výši finančního zatížení hodnoty daného 

vybraného výrobku. [8] 

 

Základní třídění daní 

Daně jsou rozděleny na: 

Přímé daně - jsou to takové daně, které ten, kdo je nese (tedy poplatník), hradí na úkor 

svého příjmu, svého majetku, a dopadají na něj přímo - formou daně. Přitom není možný 

jejich legální přenos na jiný subjekt. Přímé daně v ČR jsou: 

- daň z příjmů fyzických osob, 

- daň z příjmů právnických osob,  

- daň z nemovitostí (daň z pozemků, daň ze staveb)  

- daň silniční,  

- daň dědická, 

- daň darovací,  

- daň z převodu nemovitostí. 

Nepřímé daně - nedopadají na jejich nositele přímo formou daní, ale nepřímo (jsou 

zahrnuty v ceně zboží a služeb, které hradí). Subjekt, který nepřímé daně odvádí, tedy plátce, 

není totožný se subjektem, který je nese, tzn. poplatníkem. Plátce tak tuto daň přenáší „zcela 

legálně“ prostřednictvím ceny na poplatníka. Nepřímé daně v ČR jsou: 

- daň z přidané hodnoty,  

- spotřební daně 

- daň ekologická [8] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_%28pr%C3%A1vo%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_%28pr%C3%A1vo%29
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_315.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_047.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_048.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_041.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_036.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_026.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_025.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_045.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_315.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_046.htm
http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_464.htm
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Funkce daní 

- fiskální, je primární funkce daní, tj. schopnost naplnit veřejný rozpočet 

- alokační funkce řeší problematiku investování vládních výdajů a optimální rozdělení 

mezi veřejnou a soukromou spotřebu 

- redistribuční funkce daní vychází z konstatování, že rozdělení důchodů ve 

společnosti na základě tržních mechanismů může být neakceptovatelné. Daně jsou 

vhodným nástrojem pro zmírnění rozdílů v důchodech jednotlivých subjektů tím, že se 

ve větší míře vybírají od bohatších, což umožňuje státu prostřednictvím transferů 

zvyšovat příjmy chudším. 

- stabilizační funkcí mohou daně přispívat např. ke zmírňování cyklických výkyvů 

v ekonomice (období konjunktury, stagnace). [8] 

 

Výše daně 

Daně jsou nejčastěji určeny jako nějaký podíl (v procentech) základní hodnoty, 

označované jako daňový základ, kterou může (podle typu daně) být cena zboží, příjmy (mzda, 

zisk), velikost majetku apod. Alternativně může být velikost daně určena buď zcela pevnou 

částkou, nebo vypočítána jiným způsobem (příkladem je daň z lihu, tedy spotřební daň na 

alkohol, jejíž výše je v České republice odvozena od množství čistého lihu, nikoli z ceny). [8] 

 

Daňový subjekt 

Daňový subjekt je podle zákona osoba, která je povinna strpět, odvádět nebo platit 

daň. Z technického hlediska daňové subjekty dělíme na poplatníky a plátce daně. [8] 

 

Poplatník  

Poplatník je daňový subjekt, jehož předmět (zejména příjem nebo majetek) je dani 

podroben. [8] 

 

Plátce  

Plátce se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci 

daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům. [8] 

 

Daňová povinnost  

Daňová povinnost, neboli vznik daňové povinnosti, vzniká daňovému subjektu tehdy, kdy 

nastaly první skutečnosti, které podle jednotlivých daňových zákonů zakládají její vznik. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pod%C3%ADl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Procento
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spot%C5%99ebn%C3%AD_da%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholick%C3%BD_n%C3%A1poj
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Daňová povinnost tedy vzniká okamžikem dosažení zdanitelného příjmu, vlastnictvím 

nemovitostí apod. [6] 

Podle směrnice Rady vzniká daňová povinnost ke SPD okamžikem propuštění výrobku 

ke spotřebě. Český zákon o SPD váže vznik daňové povinnosti na výrobu vybraných výrobků 

na daňovém území Evropského společenství nebo na dovoz vybraných výrobků na daňové 

území Evropského společenství. Vzniká zde tedy nesoulad mezi směrnicí a naším zákonem. 

A také je nutné zmínit se, že náš zákon o SPD zná rozdíl mezi okamžikem vzniku daňové 

povinnosti a okamžikem vzniku povinnost daň přiznat a zaplatit. Pokud totiž je vybraný 

výrobek vyroben v daňovém skladu v režimu podmíněného osvobození od daně, vznikne sice 

daňová povinnost, ale ještě nemusí vzniknout povinnost daň přiznat a zaplatit. [6] 

Povinnost daň ve stanovené lhůtě přiznat a zaplatit je novým procesem, který zavedl 

v případě spotřebních daní systém směrnice Rady 92/12/EHS. Vznik povinnosti však 

nevzniká dnem, ale okamžikem, kdy tyto skutečnosti nastanou. Vznik okamžiku nastává ve 

lhůtě, kdy se uvedou vybrané výrobky do volného daňového oběhu. [6] 

 

Základ daně  

Základ daně je předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách a upravený podle 

zákonných pravidel. Měrné jednotky znamenají buď fyzické jednotky (např. ks, m², hl apod.) 

nebo hodnotové vyjádření, tedy koruny. 

S vymezením jednotky, ve které se základ daně stanoví, úzce souvisí členění daní. Mohou 

to být daně stanovené bez vztahu k velikosti základu daně a typickým příkladem takové 

daně je daň na hlavu, dále pak to jsou daně specifické. [8] Do takových daní spadá SPD. 

Základem daně u SPD je tzv. základna, pro kterou jsou typické množstevní nebo objemové 

jednotky. Výnos daně reaguje primárně na objem spotřeby výrobku, ne na cenu.  

Množstevními jednotkami u základu spotřební daně jsou: 

- tuny čisté hmotnosti (u LPG a těžkého topného oleje) 

- kilogramy (u tabáku) 

- kusy (u cigaret, doutníků a cigarillos) – od ledna 2007 musí každá krabička cigaret 

obsahovat nejméně 20 kusů cigaret 

Objemovými jednotkami pro výpočet základu daně jsou: 

- 1000 litrů při teplotě 15 ºC (u motorových benzínů, nafty, lehkého topného oleje a 

petroleje) 

- hektolitry (u piva, vína a meziproduktů) 

- hektolitry 100% koncentrace při 20 ºC (u lihu)  
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Základem daně vedle množstevních a objemových jednotek může být také hodnota (cena) 

výrobku – nazýváme ho hodnotovým neboli valorickým základem daně. Uvádí se v peněžních 

jednotkách daného státu, v tuzemsku tedy v českých korunách. 

A kombinací specifického a valorického základu daně získáme kombinovaný základ daně, 

který se v tuzemsku používá výlučně u cigaret. [4] 

Dalším článkem jsou daně hodnotové (cizím slovem ad valorem), jejichž základ daně je 

vyjádřen v peněžních jednotkách, a je to daň důchodová nebo všeobecná daň ze spotřeby. [8] 

 

Sazba daně 

Sazba daně je vždy upravena příslušným daňovým zákonem. Udává se v procentním 

vyjádření ze základu daně vyjádřeného v penězích nebo pevnou peněžní částkou na 

objemovou jednotku základu daně (kdy základ daně není vyjádřen v penězích). [8] 

 

Zdaňovací období  

Zdaňovacím obdobím se rozumí časový úsek, za který se vyměřuje daň, např. pro 

účely daně z příjmů fyzických osob se považuje kalendářní rok, ale může být i vymezen jinak, 

například hospodářský rok, čtvrtletí, měsíc (u SPD). U příjmů a výdajů musí být respektována 

jejich věcná a časová souvislost v daném zdaňovacím období. [8] 

 

2.2 Význam spotřebních daní 

V příjmech státního rozpočtu hrají SPD velmi důležitou roli. Pro představu si 

zobrazíme tabulku inkasa spotřební daně za předešlá léta. Hodnoty jsou uvedené v mld. Kč. 

 

2.1 Tabulka inkasa spotřební daně v roce 2006 až 2008 

Rok     2006   2007   2008 

SpD z minerálních olejů  76,6    80,8    82,1  

(po vrácení) 

SpD z tabákových výrobků   32,2   47,0   37,5 

SpD z lihu      6,8     7,1     7,1 

SpD z piva      3,5     3,7       3,6 

SpD z vína a meziproduktů    0,3     0,3     0,3 

Inkaso celkem            119,4            138,9            130,6 

 

Zdroj: www.cs.mfcr.cz. [20.9.2011] + vlastní zpracování 

http://www.cs.mfcr.cz/
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Jde o nepřímou daň. Daňovým poplatníkem jsou všichni ti, kdo nakupují výrobky 

zatížené SPD. Osoby, které tuto daň do státního rozpočtu odvádějí, jsou plátci daně. Od 

daňových poplatníků vlastně tuto daň vybírají a pod svou majetkovou odpovědností ji pak 

odvádějí do státního rozpočtu. Stát má tedy síť nedobrovolných a neplacených výběrčích 

daně, kterým se říká plátce daně (jde o běžnou praxi, která probíhá nejen v České republice a 

Evropě, ale i v mnoha jiných státech). 

SPD mají své specifické vlastnosti a liší se od principu daně z přidané hodnoty. SPD je 

odváděná jednorázově, je stanovena jednou částkou za jednotku množství či hmotnosti. 

Stanovuje se minimální daňové zatížení.  

Z hlediska fiskálního lze obecně konstatovat, že při zvyšování cen konečného výrobku 

podíl na této dani klesá. SPD se zahrnou do ceny výrobku a poslední kupující (spotřebitel) 

zaplatí v ceně tohoto výrobku i spotřební daň, kterou mu až na výjimky (např. přiznání k 

uplatnění nároku na vrácení SPD podle § 56, 56a a 57 ZSpD v platném znění - vracení daně z 

minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla nikdo nevrátí.  

SPD by měly být přísně neutrální, neměla by se jimi řešit ekologie a jiná opatření, 

zvýhodnění úvěru, státem garantované zakázky apod. Bohužel spotřební daně jsou dost 

významné politikum, a proto nejsou neutrální. [6] 

První neutralita – SPD by měly být jednotné bez ohledu na velikost plátce (Plzeňský 

Prazdroj, a. s. i malý pivovar – plátce), nemělo by dojít k odlišnému uplatnění této daně 

v různých regionech. 

Druhá neutralita – podpora podnikatelů – SPD platí pro výrobky jak dovezené, tak i 

vyrobené v tuzemsku. [6] 

 

2.3 Úvodní pojmy v oblasti spotřební daně 

Z důvodu sjednocování výkladových pojmů naší legislativy právu Evropské unie je 

významně ovlivněn i souhrn pojmů, které používá ZSpD. Ve směrnici jsou nastíněny základní 

výrazy, se kterými tato směrnice pracuje. [6] 

Směrnice rady stanoví obecnou úpravu SPD, která se ukládá přímo nebo nepřímo na spotřebu 

níže uvedeného zboží: 

a) energetické produkty a elektřina, na něž se vztahuje směrnice  2003/96/ES, 

b) alkohol a alkoholické nápoje, na něž se vztahují směrnice 92/83/EHS a 92/84/ES 

c) tabákové výrobky, na něž se vztahují směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES 
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ZSpD výše uvedené zboží podléhající spotřební dani označuje pojmem vybrané výrobky, a jde 

o: 

- minerální oleje 

- líh 

- pivo 

- víno a meziprodukty 

- tabákové výrobky 

Vybraným výrobkem se tedy rozumí i produkt, který má před svým zpracováním 

charakteristické vlastnosti vybraného výrobku nebo se tím rozumí i ten produkt, který má po 

svém zpracování obdobné, nebo jiné charakteristické vlastnosti vybraného výrobku. [6]  

 

2.3.1 Výroba 

Výroba - tento pojem do poloviny roku 2005 v zákoně absentoval a z důvodu právní 

jistoty byl doplněn do ZSpD následovně.  

Výrobou se pro účely ZSpD rozumí proces, při kterém: 

1. vybraný výrobek vznikne 

2. z vybraného výrobku, který je předmětem daně, vznikne vybraný výrobek, který je 

předmětem jiné daně 

3. z minerálního oleje, který je uvedený pod jedním kódem nomenklatury, vznikne 

minerální olej, který je uveden pod jiným kódem nomenklatury. [6] 

 

2.3.2 Zpracování 

Zpracování je jakákoliv činnost, která vede k úpravě daného výrobku, která ale nebude 

výrobou. Jde například o aditivaci, barvení a značkování minerálních olejů. Jde tedy zejména 

o přimíchávání jiného produktu do vybraného výrobku, bez vlivu na změnu předmětu daně, 

nebo změnu kódu nomenklatury vybraného výrobku. [6] 

  

2.3.3 Daňové sklady  

Daňové sklady jsou prostorově ohraničené místnosti na území České republiky, které 

můžou být přerušeny pouze veřejnou komunikací. Daňové sklady v tuzemsku jsou dvojího 

typu: 

1. výrobní 

2. distribuční (nevýrobní) 
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Sklady se liší pouze tím, že ve výrobním skladu lze navíc i výrobky vyrábět. Ostatní 

aktivity jako skladování výrobků, jejich zpracování, příjímání do skladu a odesílání ze skladu 

se mohou odehrávat v obou typech daňových skladů. [4] 

V daňovém skladu se vybrané výrobky nacházejí v režimu podmíněného osvobození od 

spotřební daně. Podmíněné osvobození od daně je dočasné a časově omezené. Osvobození 

trvá pouze po dobu: 

- umístění výrobku v daňovém skladu  

- přepravy výrobku mezi dvěma daňovými sklady 

- přepravy výrobku z daňového skladu oprávněnému příjemci 

Výrobky, které se nacházejí mimo uvedené situace, se nacházejí ve volném daňovém 

oběhu. V daňovém skladu se mohou nacházet společně s výrobky uvedenými do režimu 

podmíněného osvobození od SPD také výrobky, které se považují za podmíněně osvobozené 

od daně. Jedná se o termín v zákoně, se kterým musíme pracovat velice opatrně. Dostáváme 

se s ním do oblasti Celního kodexu, resp. ke vztahu se třetími zeměmi. 

Mezi výrobky nacházející se v režimech s podmíněným osvobozením od dovozního cla patří: 

- vnější tranzit 

- uskladňování v celním skladu 

- aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému (výrobek je dovezen, upraven, a 

poté se vrátí zpět) 

- přepracování pod celním dohledem 

- dočasné použití    

Tyto režimy neznamenají konečné užití výrobku, ale jakýsi „přechodný stav“, po kterém 

následuje další režim, který umožní spotřebovat výrobek v tuzemsku nebo v zahraničí. [4] 

 

2.4 Doprava výrobků mezi daňovými sklady 

Pravidlo podmíněného osvobození pro výrobky dovážené mezi daňovými sklady platí pro 

dopravu: 

- mezi daňovými sklady v tuzemsku 

- mezi daňovým skladem v tuzemsku a daňovým skladem, který se nachází v jiném 

členském státě EU, a naopak 

 

Doprava výrobků mezi daňovými sklady v tuzemsku 

Vysvětlení a popis na příkladu: 
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Máme dva daňové sklady, sklad 1. (vysílající daňový sklad) a sklad 2. (přijímající 

daňový sklad). Provozovatel vysílajícího daňového skladu (skladu 1.) musí v první řadě 

oznámit zahájení dopravy výroků celnímu úřadu, který je místně příslušný jeho daňovému 

skladu (oznámení musí předcházet samotnému zahájení dopravy). Dále musí zajistit SPD ve 

výši připadající na všechny přepravované výrobky (tím se minimalizuje riziko případné 

fingované ztráty výrobků po cestě a neodvedení daně.  

 V neposlední řadě musí provozovatel skladu 1. vystavit průvodní doklad, jenž bude 

doprovázet výrobek na jeho cestě a musí se předložit ke kontrole celnímu úřadu. Jsou-li 

splněny tyto a případně další požadavky, vydá celní úřad souhlas s dopravou. Celní úřad muže 

také stanovit další podmínky spojené s dopravou a to např. trasu dopravy, lhůtu, do kdy musí 

byt výrobky dopraveny do přijímacího daňového skladu. [4] 

 Provozovatel skladu 2. musí výrobky ihned po jejich přijetí umístit do daňového 

skladu. Teprve přijetím a umístěním výrobků do skladu je doprava ukončena. Přijetí potvrdí 

na průvodním dokladu a tímto na provozovatele skladu 2. přechází odpovědnost za případné 

následné porušení režimu podmíněného osvobození od SPD. Průvodní doklad odešle svému 

místně příslušnému celnímu úřadu a po jeho potvrzení vrátí doklad zpět provozovateli 

daňového skladu 1. 

 Ukončením dopravy výrobků je pro celní úřad signálem k uvolnění zajištění daně a 

jeho vrácení osobě, která ho poskytla, tj. provozovateli vysílajícího daňového skladu. [4] 
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2.2 Schéma dopravy výrobků mezi daňovými sklady v tuzemsku 

 

Zdroj: [4] + vlastní zpracování 

 

Doprava výrobků mezi daňovým skladem v tuzemsku a daňovým skladem v jiném 

členském státě EU 

Opět máme dva daňové sklady, s tím, že jeden se nachází na území ČR (daňový sklad 

ČR) a druhý sklad se nachází v jiném členském státě (daňový sklad JČS). Základní fáze i 

povinnost obou provozovatelů daňových skladů jsou stejné jako při dopravě mezi daňovými 

sklady v tuzemsku. Máme zde ovšem jisté odlišnosti např. v tom, že zajištění daně nemůže 

poskytnout provozovatel přijímacího daňového skladu v jiném členském státě EU. [4] 

 

2.4.1 Průvodní doklad   

Jedná se o dosti důležitý doklad, zejména jde o prokazující prostředek o stavu 

dopravovaných vybraných výrobků. Jsou nařízením Komise EHS stanoveny náležitosti 

průvodního dokladu a podmínky jeho užívání. [6] 

 

2.4.1.1 Průvodní doklad v listinné podobě (PD nebo ADD) 

Vzor tohoto dokladu a jeho náležitosti jsou uvedeny v příslušném předpisu 

Evropského společenství.
1
  

Průvodní doklad v listinné podobě se všemi náležitostmi je vložen v příloze č. 1. 

V rámci dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně bude 
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uplatněn průvodní doklad v pěti vyhotoveních. Každý list průvodního dokladu bude 

označován jako průvodní doklad. Určení a využití průvodního dokladu upravuje § 26 ZSpD. 

[6] 

 

2.4.1.2 Elektronický průvodní doklad (e-PD nebo e-AD) 

Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně pouze s e-PD 

nebo s e-AD probíhá od 1. dubna 2010.  

Provozovatel odesílajícího daňového skladu vyhotoví návrh elektronického průvodního 

dokladu pomocí elektronického systému. Tento návrh odešle elektronicky celnímu úřadu 

místně příslušnému pro daňový sklad. 

Oprávněný odesilatel vyhotoví návrh e-PD nebo e-AD. Tento návrh odešle elektronicky 

celnímu úřadu, který rozhoduje o propuštění vybraných výrobků do režimu volného oběhu.  

Návrh elektronického správního dokladu by se měl podat nejdříve 7 dní před datem, které 

je v tomto dokladu uvedeno jako den odeslání zboží podléhajícího SPD. 

Po ověření správnosti a platnosti údajů, je-li vše v pořádku, přidělí celní úřad tomuto 

návrhu referenční kód. Pokud celní úřad nalezne chybu v návrhu, nebo bude mít pochybnosti, 

bezodkladně uvědomí navrhovatele (může provést i fyzickou prohlídku). Náležitosti návrhu e-

AD jsou uvedeny v nařízení Komise č. 684/2009 ze dne 24. července 2009. [6] 

 

2.4.1.3 Aplikace e-PD nebo e-AD 

Po získání referenčního kódu může být zahájená doprava. Listinný stejnopis dokladu nebo 

obchodní doklad, ve kterém je uveden referenční kód, musí být předán osobě, která vybrané 

výrobky fyzicky dopravuje. Celní úřad odešle e-PD nebo e-AD bezodkladně buď: 

- provozovateli daňového skladu (v e-AD je uveden jako příjemce) 

- příslušným orgánům jiného členského státu, ve kterém má být doprava ukončena, 

popř. vybraný výrobek uveden do režimu vývozu 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1 
Předpis Evropského společenství č. 684/2009, [8.3.2012]. zdroj: www.celnisprava.cz 
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Při ukončení dopravy předloží příjemce nejpozději do 5 pracovních dní oznámení o přijetí 

vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně pomocí elektronického 

systému celnímu úřadu. Po ukončení dopravy zašle celní úřad přijetí vybraných výrobků 

přímo odesilateli (v tuzemsku), nebo oznámení o přijetí výrobků příslušným orgánům jiného 

členského státu, ze kterého byly výrobky odeslány (na území České republiky), nebo zašle 

celní úřad odeslání vybraných výrobků z daňového území České republiky oznámení o přijetí 

vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně obdržené z jiného členského 

státu odesilateli po obdržení. [6] 

Provozovatel odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesilatel může zrušit 

elektronicky průvodní doklad nejpozději do okamžiku zahájení dopravy. 

ZSpD předpokládá, že může nastat situace, kdy elektronický systém nebude dostupný. 

V tomto případě provozovatel odesílajícího daňového skladu nebo oprávněný odesilatel může 

zahájit dopravu jen při splnění následujících podmínek: 

a) vybrané výrobky jsou dopravovány s dokladem, které obsahují stejné údaje jako 

návrh e-AP 

b) před zahájením dopravy uvědomí o této skutečnosti celní úřad a předloží kopii 

dokladu (uvedený v písmeni a) 

c) zajistí daň 

d) poskytne informace o důvodech nedostupnosti, případě že za nedostupnost nese 

odpovědnost 

Doklad obsahující stejné údaje jako oznámení o přijetí vybraných výrobků se považuje za 

potvrzení ukončení dopravy. Příjemce jej bezodkladně předloží celnímu úřadu místně 

příslušnému místu přijetí vybraných výrobků. Dále pak celní úřad zašle informace příslušným 

úřadům v místě odeslání vybraných výrobků, pokud byly odeslány z jiného členského státu, 

nebo odesilateli, pokud doprava byla zahájena v tuzemsku. 

Pokud bude v České republice elektronický systém nedostupný a nelze vyhotovit 

oznámení o vývozu vybraných výrobků z daňového území Evropského společenství, vyhotoví 

celní úřad, který propustil vybrané výrobky do režimu vývozu, doklad, který obsahuje stejné 

údaje jako toto oznámení a který potvrzuje, že doprava na území ES byla ukončena. [6] 

 

2.5 Osoby spojené s režimem podmíněného osvobození od spotřební daně 

Podmíněné osvobození od daně mají pouze tři osoby: 

1. provozovatel daňového skladu 

2. oprávněný příjemce 
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3. daňový zástupce provozovatele daňového skladu z jiného členského státu EU 

1. Provozovatel daňového skladu  

Provozovatel daňového skladu je uveden v ZSpD § 25 odst. 1 písm. c). „Provozovatel 

daňového skladu je právnická nebo fyzická osoba, která získala povolení celního ředitelství 

k provozování daňového skladu, a to buď výrobního, nebo distribučního, popř. obou skladů 

zároveň.“ [4] 

Požadavky kladené na provozovatele spojené: 

- se zahájením řízení o provozování daňového skladu – Příprava a samotný proces 

podání návrhu na provozování daňového skladu je administrativně a časově značně 

náročný. Žadatel musí předložit dokumenty týkající se jak budoucího daňového 

skladu a činnosti v něm provozované (technická dokumentace skladu, technický popis 

postupu výroby výrobků atd.), tak jeho samotného (výpis z živnostenského nebo 

obchodního rejstříku, doklady o stavu daňové spolehlivosti atd.). Ve srovnání např. 

s Německem nebo Rakouskem, Česká republika patří k zemím, které požadují široký 

okruh informací. 

- s fungováním daňového skladu – Provozovatel musí plnit řádně a včas všechny 

povinnosti, které mu určuje zákon, tj. vést evidenci výrobků spojených s daňovým 

skladem, vystavovat průvodní doklady, oznamovat správci daně každou změnu 

skutečnosti (např. změna výroby). 

- s ukončením činnosti daňového skladu nebo zánikem či odnětím povolení – Povolení 

k provozování daňového skladu odmítá provozovateli celní ředitelství, tj. orgán, který 

ho vydal. Důvody k tomuto postupu specifikuje zákon o spotřebních daních, z nich 

jmenujeme nedostatečné vedení evidence nebo účetnictví, problémy se zabezpečením 

výrobků ve skladu proti jejich neoprávněnému použití, aj. Pokud je provozovateli 

daňového skladu odejmuto povolení, pak toto odejmutí platí i k provozování dalších 

daňových skladů, pokud je samozřejmě provozuje. [4] 

 

2. Oprávněný příjemce  

Oprávněný příjemce může být právnická nebo fyzická osoba, která v rámci podnikání 

přijímá výrobky z jiného členského státu EU v režimu podmíněného osvobození od SPD.
2 

Tuzemský příjemce výrobků, ať je v postavení oprávněného příjemce či nikoli, nevyhne 

se povinnosti zajistit daň, podat daňové přiznání a přiznat a odvést daň. Status oprávněného 



20 

 

příjemce umožní podnikateli pořídit výrobek bez zahraniční SPD. Podle četnosti přijímání 

výrobků se oprávnění příjemci dělí do dvou skupin: 

1. Jednorázové přijetí výrobků – žadatel získá na základě povolení od správce daně. 

2. Opakované přijímání výrobků – žadatel získá na základě povolení od celního 

ředitelství. [4] 

Pro oprávněného příjemce platí totéž co pro daňového zástupce, a to že nesmí přijaté 

výrobky v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně skladovat ani dále odesílat, tzn. 

že po přijetí musí výrobky uvést do volného daňového oběhu, čímž mu vzniká povinnost daň 

přiznat a zaplatit (nejpozději první pracovní den po dni uvedení výrobků do volného 

daňového oběhu). Oprávněný příjemce může být zároveň provozovatelem daňového skladu. 

Ovšem nesmí naskladnit výrobky, které přijal jednorázově nebo opakovaně jako oprávněný 

příjemce. V daňovém skladu mohou být umístěny pouze výrobky v režimu podmíněného 

osvobození od SPD. Oprávněný příjemce má také povinnost zajistit daň, v případě 

opakovaného přijímání výrobků jsou pravidla stejná jako u provozovatele daňového skladu. 

V případě jednorázového přijetí výrobků se pravidla liší ve dvou aspektech: 

1. SPD nemůže být zajištěná ručením, ale pouze převodem nebo složením prostředků na 

depozitní účet pro zajištění daně. 

2. Se souhlasem oprávněného příjemce může celní úřad splatnou daň uhradit 

z poskytnutého zajištění, což je pro oprávněného příjemce příznivá zpráva, protože je 

bez uložení pokuty. [4] 

 

3. Daňový zástupce provozovatele daňového skladu z jiného členského státu EU 

Daňový zástupce je právnická nebo fyzická osoba se sídlem (místem pobytu) v tuzemsku, 

která zastupuje v tuzemsku provozovatele daňového skladu z jiného členského státu EU.
3
 

Role zástupce spočívá v tom, že v tuzemsku přijme od zahraničního (z jiného členského 

státu EU) provozovatele daňového skladu výrobky v režimu podmíněného osvobození od 

spotřební daně, uvede je do volného daňového oběhu, podá daňové přiznání a zaplatí daň.  

To vše vykonává provozovatel za smluvenou provizi, neboť zastoupení mezi zástupcem a 

provozovatelem je vybudován na komerční bázi. Zastoupení není povinnost, ale pouze 

možností. Zahraničnímu provozovateli přináší zastoupení nepřehlédnutelnou ekonomickou a 

časovou úsporu. 

_________________________ 

2
 ZSpD § 3 písm. h) a § 22 a § 23 

 
3
 ZSpD § 3 písm. q) a § 23a 
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Žadatel se stává daňovým zástupcem na základě povolení, které vydává celní 

ředitelství. Žadatel musí předložit potřebné doklady (své osoby, přijímaných výrobků, plnou 

moc) a identifikační údaje o zastupované osobě. Je-li povolení vydáno, obdrží zástupce 

osvědčení o evidenci a evidenční číslo. [4] 

Povolení lze také odejmout a to v případě např. bezdůvodného nepřijímání výrobků po 

dobu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

 Z uvedené charakteristiky daňového zástupce vyplývá, že nesmí přijaté výrobky 

v režimu podmíněného osvobození od SPD skladovat ani odesílat tzn., že ihned po přijetí 

musí výrobky uvést do volného daňového oběhu. Čímž mu vzniká povinnost daň přiznat a 

zaplatit (nejpozději první pracovní den po dni uvedení výrobků do volného daňového oběhu). 

Z tohoto pohledu zástupci vzniká ještě jedna povinnost, a to zajistit daň. Daňový zástupce 

nemá postavení provozovatele daňového skladu. [4] 

   

2.6 Zajištění daně 

Správce daně daň před její splatností od daňového subjektu vyinkasuje a v případě, že 

daňový subjekt svojí daňovou povinnost nesplní ve lhůtě, použije správce daně 

vyinkasovanou daň (zajištění daně) na úhradu dlužné částky.  

SPD může správce daně zajistit dvěma způsoby: 

1. Složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet zřízený celním 

úřadem nebo 

2. ručením. 

Dále ZSpD rozlišuje dva druhy zajištění, a to provozní a dopravní. [4] 

 

Provozní zajištění 

Jde o to, aby částka ručení pokryla SPD připadající na všechny výrobky, které se nachází 

v daňovém skladu v příslušném zdaňovacím období. Provozní zajištění má tři složky: 

- výrobky, u nichž se předpokládá jejich doprava z daňového skladu 

Částka zajištění odpovídá výši daně připadající na výrobky, o nichž se předpokládá 

jejich doprava ze skladu v běžném roce. Ta odpovídá 1/12 výše daně připadající na výrobky. 

Tuto částku je ovšem, nutné konfrontovat s min. limitem pro zajištění. Limit odpovídá 

zprůměrované částce daně připadající na jedno zdaňovací období vypočítané z údajů běžného 

roku. [4] 

- výrobky vyrobené v daňovém skladu 
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Částka zajištění odpovídá 1/12 daňové povinnosti, která vznikla v souvislosti 

s výrobou výrobků v běžném roce, který bezprostředně předchází aktuálnímu zdaňovacímu 

období. Částka zajištění se vztahuje jen na ty výrobky, které jsou v aktuálním zdaňovacím 

období umístěny ve skladu a u nichž daň není zajištěna právě z titulu dopravy ze skladu. [4] 

- výrobky přijaté do daňového skladu 

Částka zajištění odpovídá 1/12 daňové povinnosti, která vznikla v souvislosti 

s výrobou výrobků v běžném roce, který bezprostředně předchází aktuálnímu zdaňovacímu 

období. Aby nedošlo k duplicitě zajištění, částka zajištění se vztahuje jen na ty výrobky, které 

jsou v aktuálním zdaňovacím období umístěny ve skladu a u nichž není daň zajištěna právě 

z titulu dopravy ze skladu. [4] 

 

Dopravní zajištění 

U dopravního zajištění jde o to, aby částka zajištění pokryla SPD vážící se 

k výrobkům, které jsou vyskladněny z daňového skladu pro dopravu podmíněného 

osvobození od SPD. U dopravního zajištění vycházíme z aktuálního zdaňovacího období a 

toto zajištění může být kryto provozním zajištěním daně pro daňový sklad. V tom případě 

nemusí být každá doprava výrobků z daňového skladu zajišťována zvlášť. [4] 

 Provozovatel daňového sladu je povinen průběžně sledovat výši zajištění daně.  

Zjistí-li, že skutečné zajištění je nižší, než stanoví zákon, musí zajištění daně doplnit nebo 

v opačném případě může podat správci daně žádost o snížení částky zajištění. [7] 

 Na základě žádosti provozovatele může správce daně od zajištění zcela upustit, nic 

však není zadarmo (začne být kladen důraz na aktivní spolupráci se s správcem daně, daňovou 

spolehlivost, aj.). Poté se tento postup pro provozovatele může stát administrativní a finanční 

zátěží. [4] 

 Povolení týkající se jak snížení, tak upuštění od zajišťovací daně vydává správce daně 

pouze na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku od vydání povolení. 

 V některých situacích se zajištění daně nevyžaduje, je to např. při dopravě minerálních 

olejů produktovodem. Se zajištěním daně je spojena sankce v podobě pokuty. Když 

provozovatel daňového skladu nezaplatil spotřební daň ve lhůtě splatnosti, musí celní úřad 

použít zajištění daně pro úhradu splatné spotřební daně. Pokuta činí 10% z částky zajištění 

daně. [7] 

 Pro tři osoby je dovoleno zaplatit splatnou daň celním úřadem ze zajišťovací daně bez 

uložení pokut: 

1. daňového zástupce pro zasílání výrobků z jiného členského státu EU 
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2. oprávněného příjemce při jednorázovém přijetí výrobků v režimu podmíněného 

osvobození od SPD  

3. tuzemskou osobu odebírající výrobek z jiného členského státu EU v rámci podnikání, 

který byl v tomto státě uveden do volného daňového oběhu. [4] 

 

2.7 Porušení režimu podmíněného osvobození od spotřební daně během dopravy 

výrobků
4
 

Musíme se ptát na tři důležité otázky: 

1. Jaké situace se budou považovat za porušení režimu podmíněného osvobození od 

SPD?  

K porušení během dopravy dojde tehdy, pokud výrobky nejsou ve stanovené lhůtě: 

- dopraveny do přijímacího daňového skladu a přijaty jeho provozovatelem  

- vyvezeny (tato skutečnost je potvrzena na průvodním dokladu celním úřadem) 

- předloženy celnímu úřadu určení a není pro ně navrženo jiné celně schválené určení 

Tyto tři uvedené situace nemusí vždy znamenat porušení režimu podmíněného 

osvobození od SPD. Je to tehdy, pokud k porušení došlo vlivem nepředvídatelné a zároveň 

neodvratitelné události a byl-li o tom neprodleně informován celní úřad. [4] 

 

2. Dojde-li již k porušení tohoto režimu, na území kterého státu bude SPD přiznána 

k zaplacení? 

Zjistí-li se, že k porušení režimu podmíněného osvobození došlo na území tuzemska, 

povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká v tuzemsku. [4] 

Zjistí-li se v tuzemsku, že došlo k porušení režimu podmíněného osvobození od SPD 

během dopravy výrobku z daňového skladu umístěného v jiném členském státě a přitom není 

možné určit, kde k porušení režimu došlo, povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká v tuzemsku.  

 

3. Která osoba bude mít povinnost daň přiznat a zaplatit? 

Povinnost daň přiznat a zaplatit má provozovatel odesílajícího daňového skladu. Toto 

tvrdé a nekompromisní ustanovení bylo od poloviny roku 2005 zmírněno – pokud se 

provozovatel odesílajícího daňového skladu dozví tuto událost od správce daně, má možnost 

prokázat, že o porušení režimu nevěděl. Pokud prokáže, že o porušení nevěděl, nabíhá mu 

čtyřměsíční lhůta na to, aby prokázal jednu z následujících skutečností: 

_________________________ 

4 
ZSpD § 28 
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- výrobky byly dodány na místo určení 

- výrobky byly zcela zničeny nebo znehodnoceny vlivem nepředvídatelné a 

neodvratitelné události 

- výrobky nebyly dodány na místo určení, protože režim podmíněného osvobození od 

SPD byl porušen mimo území tuzemska. [4] 

Pokud toto provozovatel úspěšně zvládne, bude vyvázán z povinnosti zaplatit daň. 

Úkolem celního úřadu potom bude pokračovat v hledání místa, kde k porušení došlo, a 

v hledání viníka. Zákon v tomto případě hovoří o společné a nerozdílné odpovědnosti osob za 

SPD, a znamená to, že za porušení režimu podmíněného osvobození od daně neodpovídá 

pouze provozovatel daňového skladu, ale také další osoby, které mají souvislost s přepravou 

výrobků nebo jen s výrobkem samotným. [7] 

Společně a nerozdílně odpovídají za SPD s provozovatelem vysílajícího daňového 

skladu tyto osoby: 

- provozovatel přijímacího skladu 

- oprávněný příjemce 

- daňový zástupce 

- dopravce 

- vlastník výrobků 

 

2.8 Osvobození od spotřební daně 

Máme dvojí osvobození u SPD, a to podmíněné osvobození, což je dočasné 

osvobození od SPD, např. po dobu, po kterou se výrobek nachází v daňovém skladu, popř. na 

cestě k oprávněnému příjemci. Druhým typem osvobození je osvobození trvalé, který je vázán 

podmínkou nebo podmínkami, které pokud jsou splněny, zůstává výrobek od daně osvobozen, 

a jsou li naopak porušeny, dochází následně ke zdanění výrobku. [4] 

Trvalé osvobození od SPD, společná pro všechny vybrané výrobky, jsou výrobky 

dovezené ze třetí země, pokud se na ně vztahuje osvobození od dovozního cla. Nejčastějším 

případem se jedná o zásilky vybraných výrobků neobchodní povahy zasílané soukromou 

fyzickou osobou ze třetí země soukromé fyzické osobě do tuzemska. Osvobození je 

podmíněno splněním množstevních limitů včetně hodnotového. Hodnotový limit EU – 

Mexiko je za rok 2012 zobrazen v příloze č. 2 a s porovnáním za minulé roky (2011 a 2010) 

je tento hodnotový limit neměnný. Daňové osvobození se také váže k výrobkům 

dopravovaných z území jiného členského státu EU, a to pro ozbrojené síly NATO a pro osoby 

používající výsad a imunit. [4] 
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Výjimka pro osvobození je spojena s alkoholickými a tabákovými výrobky, což 

znamená, že výrobky podléhají jak dovoznímu clu, tak i SPD a dani z přidané hodnoty. To je 

případ dovozu zásilek zboží nepatrné hodnoty (zásilka bez ohledu na obchodní nebo 

neobchodní charakter nepřevyšuje 150 EUR) nebo např. přemístění osobního majetku 

nabytého děděním ze třetí země do tuzemska, to spadá do nařízení Rady (EHS) č.918/83 o 

systému společenství pro osvobození od cla, vzpp, článek 27. [4] 

 

2.9 Daňové přiznání a lhůty splatnosti spotřební daně 

Vypočtená výše daňové povinnosti se musí plátcem daně přiznat, a k tomu slouží oficiální 

formulář Přiznání ke spotřební dani. Zákon § 40 a § 41 o správě daní a poplatků rozeznává 

více druhů přiznání (také opravné a dodatečné), my ale zůstaneme u běžného daňového 

přiznání. 

Lhůty pro podání daňového přiznání svému místně příslušnému správci daně jsou 

stanoveny zákonem v § 18 odst. 3. Tyto lhůty se liší podle: 

- osoby plátce SPD 

- druhu vybraného výrobku 

- titulu, na jehož základě vznikla povinnost SPD přiznat a zaplatit [4] 

Daňové přiznání plátce podává samostatně za každou SPD. Tedy pokud plátci vznikne 

v období říjen 2010 povinnost přiznat SPD z vína a zároveň i z piva, musí podat dvě 

samostatné běžné daňové přiznání.  

Daňové přiznání se podává v tradiční papírové podobě, ale je možné ho podat také ve 

formě elektronické, opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Další povinností plátce i 

ostatních osob je daň odvést státu. Dokdy tak musí učinit, to určuje splatnost spotřebních daní. 

[4] 

Splatností rozumíme poslední den lhůty pro odvedení SPD správci daně. 

Splatnost spotřební daně závisí na tom: 

- o jakou osobu se jedná  

- o jaký druh vybraného výrobku se jedná 

- na základě jakého titulu vznikla povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit [4] 

V následujícím textu budou uvedeny nejběžnějšími lhůty, kterými jsou lhůty stanovené 

pro provozovatele daňového skladu, pro pěstitelskou pálenici, malého výrobce vína a výrobu 

tichého vína mimo daňový sklad. 

První velkou skupinou jsou provozovatele daňových skladů, kteří vybraný výrobek po 

jeho vyrobení uvádějí do režimu podmíněného osvobození od SPD. Pravidla přidělená 
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provozovatelům daňových skladů (co se týče daň. přiznání a splatnosti daně) dovoluje zákon 

převzít i dalším třem skupinám výrobců, a to pěstitelské pálenice, malému výrobci vína a 

výrobci tichého vína vyrábějící výrobek mimo daňový sklad. Tyto tři skupiny osob nemohou 

výrobek po jeho vyrobení uvést do režimu podmíněného osvobození od SPD, nýbrž do 

režimu volného daňového oběhu. V jejich případě se tak jedná o výjimku z obecného pravidla 

zákona. [4]   

 

2.3 Schéma lhůt pro podání daňového přiznání a lhůt splatnosti spotřební daně 

Zdroj: [4] + vlastní zpracování  

 

Ze schématu lze vyčíst, že podání daňového přiznání předchází odvedené daně, v 

případě SPD z lihu potom o jeden měsíc. 

Ze schématu tedy vyplývají tyto skutečnosti: 

a) Daňové přiznání podává plátce daně do 25. dne po skončení zdaňovacího období, 

v našem případě do 25. března daného kalendářního roku. 

b) Lhůta splatnosti je dvojí: 

1) Pro SPD z lihu je do 55 dnů po skončení zdaňovacího období. V našem případě je tak 

posledním dnem pro zaplacení daně 24. duben aktuálního kalendářního roku. 

2) Pro SPD z ostatních vybraných výrobků, tj. z minerálních olejů, piva, vína včetně 

meziproduktů a tabákových výrobků neoznačených tabákovou nálepkou (platí jiná 

pravidla), se jedná o lhůtu kratší, a to do 40 dnů po skončení zdaňovacího období (na 
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schématu posledním dnem pro zaplacení je tedy 9. duben aktuálních kalendářního 

roku). 

Další jsou lhůty pro další výrobce, kteří nejsou provozovateli daňového skladu, pro 

oprávněné příjemce, daňové zástupce provozovatele daňového skladu z jiného členského státu 

a daňové zástupce pro zasílání. Tato skupina má společné to, že po vyrobení výrobků, popř. 

jejich přijetí se ihned uvádějí do režimu volného daňového oběhu, případně je v tomto režimu 

pořizují. Den splatnosti daně a den poslední lhůty pro podání daňového přiznání je totožný.  

Dalšími skutečnostmi jsou, že: 

a) Uvedení plátci daně nemají zdaňovací období. 

b) Obě povinnosti, tj. podat daňové přiznání a odvést daň, je nutné splnit nejpozději první 

pracovní den po vzniku povinnosti SPD přiznat a zaplatit. [4] 

 

2.10 Nárok na vrácení spotřební daně 

Zákon také řeší situaci, kdy byla v tuzemsku zaplacena daň, ale dodatečně se zjistilo (do 

tří let od vydání průvodního dokladu), že daň byla také zaplacena v jiném členském státě EU, 

v němž došlo k porušení režimu podmíněného osvobození od daně. V tomto případě vzniká 

osobě, která SPD zaplatila v tuzemsku, nárok na její vrácení. Nárok se uplatňuje v daňovém 

přiznání. [4] 

 

2.11 Doklady 

Důležitost dokladů prokazující zdanění výrobků uvedených do volného daňového 

oběhu vyplývá z toho, že odběratel těchto výrobků má povinnost prokázat zdanění v podstatě 

kdykoli a kdekoli. [4] 

 

Příklady dokladů: 

1. Daňový doklad - Vystavuje plátce spotřební daně při uvedení výrobků do volného 

daňového oběhu. Dokladem bude tudíž disponovat osoba, která výrobky pořizuje 

přímo od jeho výrobce. Náležitosti dokladu jsou uvedeny v § 5 odst. 2 zákona o 

spotřebních daních. 

2. Doklad o prodeji - Vystavuje při prodeji výrobků např. obchodník, který předtím 

pořídil výrobky od další osoby včetně SPD. Mezi základní náležitosti dokladu patří 

celková výše SPD a množství výrobků včetně jejich názvu. To a další náležitosti jsou 

uvedený § 5 odst. 3 ZSpD. [4]  



28 

 

3. Doklad o dopravě - Tento doklad vystavuje osoba, která výrobky vyskladní pro vlastní 

dopravu. Nedochází zde k dodání výrobků další osobě a to se odráží v náležitostech 

dokladu, který namísto identifikačních údajů odběratele obsahuje místo určení. 

4. Rozhodnutí celního úřadu neboli celní deklarace - Jedná se o rozhodnutí vystavené 

v souvislosti s dovozem výrobků ze třetích zemí, a to do režimu volného oběhu nebo 

aktivního zušlechťovacího styku v systému navrácení. Dokladem je i jiné rozhodnutí 

celního úřadu, např. platební výměr. [4] 
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3. Harmonizace českého zákona o spotřebních daních s právem EU 
 

 V 60. letech se v Evropě uplatňovaly dva systémy nepřímého zdanění. Všechny země 

uplatňovaly kumulativní kaskádovitý systém daně z obratu, jen Francie uplatňovala systém 

daně z přidané hodnoty. 

V první fázi harmonizace v EU se jednalo o zavedení jednotného systému nepřímého 

zdanění. Větší důraz byl sice v EU kladen na harmonizaci v oblasti DPH, ale SPD opomenuta 

nebyla. Na vyrovnávání výše jednotlivých sazeb byla upínána největší pozornost z důvodu 

toho, aby nedocházelo ke zvýhodnění domácích výrobků nižšími nebo nulovými sazbami. 

Tyto změny vedly v 90. letech k přijetí řadě směrnic, a 1. ledna 1993 byl celý systém 

SPD zaveden jako součást jednoho trhu EU. Výchozí snahou bylo harmonizovat nejen 

strukturu, ale i daňové sazby jednotlivých typů SPD (akcízů). Postupem času se harmonizace 

přesunula do strukturální oblasti a pro jednotlivé sazby byly stanoveny minimální hodnoty. 

Jedním z hlavních důvodů byly historické odlišnosti systému SPD a dalším důvodem byl 

předpoklad tzv. spontánního harmonizačního efektu, který spočívá v tom, že existence 

odlišných sazeb vede spotřebitele k nakupování v zemích s nízkými sazbami, a ta nutí země 

s vyššími sazbami k jejich snižování.  

U SPD byl zaveden jednotný princip země určení spotřeby daně, který znamená, že 

zboží podléhá dani až v zemi konečné spotřeby. 

Od 1. ledna 1993 je harmonizace základu daně zajištěna jednotným celním sazebníkem a od 

tohoto data byly také stanoveny minimální sazby daně. [3] 

 

Harmonizace je založena na třech skupinách směrnic: 

1. směrnice č. 92/12/EHC (horizontální směrnice) – všeobecně upravuje výrobu, držení a 

přepravu produktů podléhajících SPD; pro výrobky pohybující se mezi členskými 

státy zavádí režim tzv. podmíněného osvobození od daně. Tato směrnice byla ale 

zrušena, a nahrazena směrnicí rady 2008/118/ES.
5 
 

2. tzv. strukturální směrnice – týkající se harmonizace struktury SPD; rozdělují SPD na 

daň z minerálních olejů, alkoholu a alkoholických nápojů a tabáku 

3. čtvrtá směrnice k aproximaci (přiblížení) sazeb [3] 

 

3.1 Spotřební daň z minerálních olejů  

3.1.1 Předmět daně 

Minerální oleje jsou nejkomplikovanějším předmětem SPD. Složitost pramení z důvodu: 
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a) jedná se o nejpočetnější skupinu vybraných výrobků 

b) předmětem nejsou pouze samotné výrobky, ale také jejich směsi  

c) řada minerálních olejů nemá v zákoně své „civilní“ pojmenování, ale pouze odkazy na 

číselné kódy (nomenklatury) 

d) u vybraných skupin olejů je nutné sledovat i účel použití (olej pro pohon motorů nebo 

pro výrobu tepla) 

e) vymezení předmětu daně nekončí rozhodováním o tom, zda výrobek bude zdaněn 

nebo od daně osvobozen  

 

Členění minerálních olejů není samoúčelné, rozděluje oleje do skupin podle jejich druhu, 

účelu použití a daňového ošetření. V § 45 ZSpD se minerální oleje člení do 7 odstavců: 

V odstavci 1 se nacházejí zřejmě nejznámější oleje, z nichž je většina využívána k pohonu 

motorů automobilů a jiných dopravních prostředků. Až na několik případů se jedná o čisté 

přírodní oleje vzniklé technologickým procesem (rafinací) z ropy. Patří zde: 

- motorové benzíny, letecký benzín (ostatní benzíny) - § 45 odst. 1 a) 

- střední oleje a těžké plynové oleje (motorová nafta, petrolej) - § 45 odst. 1 b) 

- těžké topné oleje - § 45 odst. 1 c) 

- odpadní oleje - § 45 odst. 1 d) 

- zkapalněné ropné oleje (LPG, propan-butan) - § 45 odst. 1 e) - g)  

Všechny uvedené oleje jsou vždy předmětem SPD, pokud jsou využívány za účelem 

pohonu motoru nebo výroby tepla. Při uvedení do volného daňového oběhu podléhají 

zdanění. V případě jiného použití (např. jako surovina na výrobu ředidel) jsou od daně 

osvobozeny. Podmínkou však je, aby uživatel těchto výrobků byl držitelem tzv. zvláštního 

povolení na příjímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, která je v § 53 

ZSpD. 

Specifické postavení v rámci olejů mají zkapalněné ropné plyny (LPG). Třídění do tří 

skupin podle účelu jejich použití odráží trojí úroveň zdanění: 

1. Nejvyšší daňové zatížení je pro ropné plyny určené pro pohon motoru (3 933 

Kč/tunu). 

2. Střední daňové zatížení je pro ropné plyny určené pro ostatní použití (stroje používané 

na stavbách, při veřejných pracích, aj.), (1 290 Kč/tunu). 

3. Nejnižší daňové zatížení je pro ropné plyny určené pro výrobu tepla (0 Kč/tunu). [4] 

_________________________ 

5 
zdroj: www.celnisprava.cz. [16.2.2012]  

http://www.celnisprava.cz/
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Oleje uvedené v odstavci 2 jsou vesměs směsi minerálních olejů nebo směsi olejů 

s dalšími výrobky. Tyto směsi lze vyrábět výhradně v daňových skladech. Patří zde směsná 

nafta, směsi benzínu, směsi minerálních olejů.  

Směsná nafta je směs motorové nafty s biosložkou, kterou je metylester nebo etylester 

řepkového oleje. Povinnost přimíchávat v tuzemsku do motorové nafty boisložku je dána 

zákonem.
6
  

 

Rozlišujeme dva druhy směsné nafty: 

a) nízkoprocentní -  podíl bio složky není víc než 5 % 

b) vysokoprocentní – podíl bio složky je víc než 31 %. 

Oleje uvedené v tomto druhém odstavci jsou vždy předmětem SPD, pokud jsou využívány 

pro účely pohonu motorů a nebo pro výroby tepla. V případě jiného použití, např. spotřeba 

směsi ve výrobním daňovém skladu pro účely související s výrobou, jsou od daně 

osvobozeny. 

Další třídění spadá do odstavce 3, kde jsou uvedeny oleje výlučně pod číselnými kódy 

nomenklatury. Jedná se o oleje: 

a) sojové, podzemnicové, řepkové, olivové, které jsou předmětem daně pouze v případě, 

jsou-li určeny pro pohon motorů nebo výrobu tepla. V případě jiného použití jsou 

z předmětu daně vyňaty. 

b) MEŘO, mazací oleje, benzen, toluen, jsou předmětem daně vždy. V případě užití pro 

pohon motorů nebo výrobu tepla, vzniká u nich při uvedení do volného daňového 

oběhu povinnost přiznat a zaplatit daň. Při jiném užití tato povinnost nevznikne. 

V odstavci 5 se s žádným konkrétním výrobkem nesetkáme. Dopad tohoto ustanovení je 

však pro praxi značný, neboť ve své postatě podchycuje jakýkoli výrobek, který by byl použit 

jako pohonná hmota. Z předmětu daně je však vyňat zemní plyn a pevná paliva, pro 

zachování principu jednorázového zdanění. 

Také v odstavci 6 jsou výrobky skryty pod číselnými kódy nomenklatury. Je to rašelina, 

vazelína, parafín a jsou-li využívány pro výrobu tepla, stávají se předmětem daně a jsou 

zdaněny. V ostatních případech jsou osvobozeny. 

 

 

_________________________ 

 
6
 Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
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V posledním odstavci 7 jsou předmětem daně výrobky (aditiva), které se přidávají do 

pohonných hmot za účelem snížení tření uvnitř motoru. Aditiva mají stejnou sazbu daně jako 

pohonná hmota, do které jsou přimíchána. Pokud je aditivum určeno pro více druhů olejů, 

které liší velikostí sazby daně, použije se vyšší sazba daně. Z předmětu daně jsou vyňaty 

výrobky, které absorbují vodu z olejů. [4] 

 

3.1.2 Základ daně 

Základem daně je množství minerálních olejů vyjádřené v 1000 litrech při teplotě 15 

ºC. To ovšem neplatí pro těžké topné oleje a pro zkapalněné ropné plyny, u nichž je základem 

daně množství vyjádřené v tunách čisté hmotnosti.  

Vypočtené množství minerálních olejů, u kterých vznikla daňová povinnost, se zaokrouhlují 

na dvě desetinná místa. [6] 

 

3.1.3 Sazba daně 

3.1 Tabulka sazby daně z minerálních olejů 

Kód nomenklatury Text Sazba daně 

 

2710 

Motorové a ostatní benziny a 

letecké pohonné hmoty 

benzinového typu podle § 45 

odst. 1 písm. a) s obsahem 

olova do 0,013 g/l včetně 

 

 

12 840 Kč/1000 l 

Motorové a ostatní benziny a 

letecké pohonné hmoty 

benzinového typu podle § 45 

odst. 1 písm. a) s obsahem 

olova nad 0,013 g/l 

 

 

13 710 Kč/1000 l 

Střední oleje, těžké plynové 

oleje podle § 45 odst. 1 písm. 

b) 

 

10 950 Kč/1000 l 

Těžké topné oleje § 45 odst. 

1 písm. c) 

472 Kč/t 

Odpadní oleje podle § 45 

odst. 1 písm. d) 

660 Kč/1000 l 

 

2711 

Zkapalněné ropné plyny 

podle § 45 odst. 1 písm. e) 

3 933 Kč/t 

Zkapalněné ropné plyny 

podle § 45 odst. 1 písm. f) 

0 Kč/t 

Zkapalněné ropné plyny 

podle § 45 odst. 1 písm. g) 

1 290 Kč/t 

 

Zdroj: www.business.center.cz. [10.11.2011] § 48 + vlastní zpracování 

 

http://www.business.center.cz/
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Od 1. ledna 2012 se sazba daně 0 Kč/t nahrazuje sazbou daně 500 Kč/t. 

Od 1. ledna 2015 se sazba daně 500 Kč/t nahrazuje sazbou daně 1000 Kč/t. 

Od 1. ledna 2018 se sazba daně 1000 Kč/t nahrazuje sazbou daně 2000 Kč/t. 

Od 1. ledna 2020 se sazba daně 2000 Kč/t nahrazuje sazbou daně 3355 Kč/t. 

 

3.1.4 Plátci daně 

Plátcem daně z minerálních olejů je osoba, které vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit 

při použití nebo prodeji. 

Př. Plátcem daně se tedy může stát i osoba, která použije minerální olej, u kterého se 

nepředpokládá, že bude použit pro pohon motoru, právě pro pohon motoru. Může se jednat 

např. o použití přepáleného fritovacího oleje k pohonu motoru. [6] 

 

3.1.5 Osvobození daně 

Od SPD jsou osvobozeny minerální oleje uvedené § 45 odst. 1 (viz tabulka na č. 3.1), 

které jsou používány k jiným účelům než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla. Oleje, 

které byly spotřebovány ve výrobním daňovém skladu, v němž byly předtím vyrobeny nebo 

zpracovány, jsou od daně osvobozeny vždy, platí však podmínka, že spotřeba musí souviset 

s podnikáním. [4] 

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2, zde opět platí podmínka pro osvobození, směsi 

musí být používány pro jiné účely než pro pohon motorů a výrobu tepla. 

Pestrá směs olejů uvedená v § 45 odst. 3 a vymezena pouze číselným kódem 

nomenklatury, je osvobozená od daně jejich spotřeba ve výrobním daňovém skladu,  v němž 

byly vyrobeny, nebo zpracovány, přičemž spotřeba musí souviset s výrobní činností. 

Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 6 jsou osvobozeny od daně v případě jiného použití 

než pro pohon motorů nebo výrobu tepla. [4] 

Ztráty vzniklé při výrobě olejů a při jejich dopravě a skladování jsou u minerálních olejů 

osvobozeny, maximálně však do výše techniky zdůvodněných skutečných ztrát. Ztráty při 

výrobě si stanovuje výrobce sám, ztráta při dopravě a skladování včetně druhů výpočtu je 

daná centrálně ve vyhlášce č. 237/2005 Sb. 

 

3.1.6 Vrácení daně  

V některých případech mohou u výrobků podléhajících SPD, které byly uvolněny ke 

spotřebě na žádost obchodníka při výkonu jeho podnikatelské činnosti, vrátit SPD orgány 

daňové správy členského státu, ve kterém byly tyto výrobky uvolněny ke spotřebě, pokud 
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nejsou určeny ke spotřebě v tomto členském státě. Členské státy však mohou zamítnout 

žádost o vrácení daně, nejsou-li určeny tyto vybrané výrobky ke spotřebě v tomto členském 

státě.  

K institutu vracení SPD může dojít pouze u těch vybraných výrobků, u kterých bylo 

oprávněně použito jejich dodanění SPD, a tedy cena těchto výrobků obsahuje i SPD. 

K vrácení SPD z minerálních olejů dojde však v případě: 

 

3.1.6.1 Vrácení daně z minerálních olejů plátci 

Nárok na vrácení daně uplatňuje plátce daně v daňovém přiznání a ve stanovené lhůtě => 

ta je podle zákona šesti měsíční a běží ode dne, kdy mohl být nárok poprvé uplatněn. Pokud 

nárok na vrácení daně nebyl uplatněn ve stanovené lhůtě, ačkoli mohl být uplatněn, nárok na 

vrácení daně zaniká. Tato lhůta nelze ani prodloužit ani nelze navrátit v předešlý stav. 

Také máme možnost vrátit daň provozovateli skladu v případě, že přijme zdaněné 

minerální oleje: 

- k přepracování nebo úpravě znečištěné nebo nezáměrně smíšené 

- které vstupují jako materiál do vyráběných nebo zpracovaných minerálních olejů 

- které uvedl do volného daňového oběhu (nejpozději druhý pracovní den po jejich 

uvedení do volného daňového oběhu 

- které jsou určeny pro technologické účely přímo související s výrobou. 

Dále máme nově směsi minerálních olejů s lihem (Ethanol E85) s určením pro pohon 

motorů. Zde vzniká nárok na vrácení plátci dnem, kdy jej uvede do volného daňového oběhu 

na daňovém území České republiky. Vrací se SPD z množství lihu, a to do výše jeho 

skutečného podílu. [6] 

 

3.1.6.2 Vrácení daně z minerálních olejů ozbrojeným silám 

Ozbrojeným silám vysílajícího státu NATO nebo organizace NATO vzniká nárok na 

vrácení SPD, a to od dubna 2010 (§ 15a) nejen při nákupu minerálních olejů pro služební 

vozidla, letadla a lodě na daňovém území České republiky. Do března roku 2010 nebyl vznik 

tohoto nároku omezen na pobyt vícedenního setrvávání na daňovém území České republiky. 

[6] 

 

3.1.6.3 Vrácení daně z minerálních olejů při výrobě tepla 

Nárok na vrácení vzniká FO a PO, které nakoupily minerální oleje za cenu včetně daně, 

vyrobily pro vlastní spotřebu nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně topné 
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oleje, které jsou barveny a značkovány podle ZSpD nebo minerální oleje označené jako topné 

oleje nebo ostatní benziny, a prokazatelně tyto topné oleje použily pro výrobu tepla. [6] 

Osoby (FO a PO), které žádají o vrácení této SPD, mají pro tento účel postavení daňových 

subjektů, bez povinnosti registrovat se.  

Daň konkrétního topného oleje se vrací ve výši sazby daně, tj. ve výši daně, která byla 

zahrnuta do ceny oleje, snížená o 660 Kč/1000 litrů. Nárok na vrácení daně vzniká dnem 

spotřeby topných olejů a množství spotřeby se zaokrouhluje na tři desetinná místa. Je nutné 

vést evidenci o skutečné spotřebě topných olejů. [6] 

Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji a evidenci nákupu a spotřebě 

vedenou kupujícím. Pokud si FO a PO vyrábějí topný olej samy, prokazují nárok na vrácení 

daně interním dokladem. Údaje o nákupu se evidují podle jednotlivých dokladů o prodeji, 

jejichž náležitosti jsou stanoveny zákonem. 

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. K daňovému přiznání musíme připojit kopii 

dokladu o prodeji minerálních olejů nebo kopie interního dokladu podepsanou předkladatelem 

daňového přiznání, tedy osobou, která nárokuje vrácení spotřební daně. 

Vznikne-li nárokem na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 

kalendářních dnů ode dne následujícího po jeho vzniku. [6] 

Nejpozději lze dodatečné daňové přiznání podat do 6 měsíců ode dne, kdy nárok na 

vrácení daně mohl být naposledy uplatněn, poté nárok na vrácení daně zaniká. 

Osoba žádající o vrácení spotřební daně musí počítat s místním šetřením, kdy správce daně 

bude zkoumat, zda tato osoba splňuje podmínky pro vrácení SPD. [12] 

 

3.1.6.4 Vracení daně z minerálních olejů v zemědělství (§ 57) 

Nárok na daň vzniká FO a PO provozující zemědělskou prvovýrobu a nakoupily zákonem 

vymezené minerální oleje za cenu obsahující daň nebo tyto výrobky samy vyrobily a 

prokazatelně je použily na zemědělskou prvovýrobu. 

Zemědělská prvovýroba znamená rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, 

vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, dřevin aj., na pozemcích vlastních nebo pronajatých, 

případně na pozemcích obhospodařovaných z jiného právního důvodu (přehled prací spadající 

pod zemědělskou prvovýrobu je zveřejněný na stránkách celní správy). 
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FO a PO, kterým vzniká nárok na vrácení SPD, mají pro tento účel postavení daňových 

subjektů bez povinnosti se registrovat. Dnem spotřeby uvedených výrobků pro stanovený účel 

vzniká nárok na vrácení daně.  

Daň se vrací ve výši 60 % daně, popř. ve výši 85 %, která byla zahrnuta do ceny 

nakoupených výrobků platné v den jejich uvedení do volného daňového oběhu.  Hodnota 85 

% je v zákoně od října roku 2009, do září roku 2009 se dalo uplatnit vrácení daně pouze do 

výše 80 %. 

Nárok na vrácení daně poplatník prokazuje: 

a) jednorázově při prvním uplatnění, buď: 

- dokladem z evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů  

- dokladem o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele, popřípadě výpisem 

z obchodního rejstříku 

Dojde-li ke změně těchto údajů, je osoba povinna k daňovému přiznání přiložit doklad o 

této změně. 

b) při každém podání daňového přiznání  

- dokladem o prodeji předmětných minerálních olejů, u kterých je umožněno vrácení 

spotřební daně 

- evidencí o skutečné spotřebě vybraných výrobků 

V evidenci, kterou daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení daně, musí být obsaženy 

údaje o množství nakoupených pohonných hmot a o jejich skutečné spotřebě v zemědělské 

výrobě za zdaňovací období. Do jednotlivých dokladů o prodeji se evidují údaje o nákupu, a 

náležitosti o těchto dokladů jsou stanoveny v ZSpD. 

K daňovému přiznání musí být připojeny stejnopisy dokladů o prodeji. Stejnopis dokladů 

o prodeji musí být podepsán osobou odpovědnou za odebírání pohonných hmot za zdaňovací 

období. 

Daňový subjekt může použít v zemědělské výrobě také pohonné hmoty, které si sám 

vyrobil, v tom případě pak evidenci, kterou prokazuje nárok na vrácení daně, obsahuje pouze 

interní doklad, jejichž náležitosti najdeme ZSpD. A jako u předchozí situace musí být 

stejnopisy interních dokladů podepsány a poté připojeny k daňovému přiznání. Správnost 

dokladů kontroluje celní úřad. 

Nárok na vrácení daně můžeme uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 6-ti 

měsíců ode dne, kdy nárok mohl být uplatněn poprvé. Pokud nárok nebude v této době 

uplatněn, zaniká a nelze tuto lhůtu prodloužit. 
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Vznikne-li vyměřením nároků na vrácení daně přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 

kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku. [6] 

 

3.1.6.5 Vrácení daně z ostatních benzínů 

Nárok na vrácení daně vzniká FO i PO, které mají postavení daňových subjektů bez 

povinnosti registrovat se a které nakoupily za cenu včetně daně, vyrobily pro vlastní spotřebu 

nebo přijaly v režimu podmíněného osvobození od daně ostatní benzíny a prokazatelně tyto 

benzíny použily v rámci podnikatelské činnosti, a to jinak, než pro prodej, pro pohon motorů, 

pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsi. 

Daň se vrací, až je tento zdaněný ostatní benzín spotřebován, a to do výše daně, která byla 

zahrnuta do ceny ostatních benzínů nebo která odpovídá výše daně připadající na vyrobené 

nebo přijaté ostatní benzíny v režimu podmíněného osvobození od daně. 

I zde se nárok na vrácení daně prokazuje dokladem o prodeji, při výrobě interním 

dokladem a evidencí o nákupu a spotřebě. 

Obdobně platí jako např. u vrácení daně v zemědělské prvovýrobě procesní pravidla, 

jako je povinnost uplatnit nárok na vrácení daně prostřednictvím daňového přiznání ve stejné 

lhůtě. [6] 

 

3.2 Spotřební daň z tabákových výrobků 

3.2.1 Předmět daně 

Předmětem daně z tabákových výrobků jsou výrobky spadající do čtyř skupin: 

1. cigarety 

2. doutníky a cigarillos 

3. tabák ke kouření  

4. ostatní tabák (je určený k jiným účelům než ke kouření, s výjimkou šňupacích a 

žvýkacích tabáků) [6] 

 

Cigarillos jsou doutníky (do 3 g na kus), které jsou oproti doutníkům slabší a menší. 

Ostatní tabák je ten, který je určen pro konečného spotřebitele k jinému účelu, než je kouření, 

např. hubení škůdců. 

V rámci daňových řízení byl v minulosti tabák předmětem častých sporů z důvodu, že 

bylo odlišné daňové zatížení tabáku ke kouření a tabáku, který ke kouření nebyl určen. Toho 

bylo zneužíváno až do roku 2005, kdy vzniklo nové definiční vymezení ostatního tabáku. [4] 
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Alternativy: 

1. Elektronická cigareta 

Její hlavní předností oproti současným cigaretám je, že neobsahuje dehet, benzen a další 

karcinogenní látky. Pracuje na principu rozprašování nikotinu ve formě páry. Zdrojem energie 

je baterie, žhavý popel pak imituje oranžová dioda. [4] 

 

2. Žvýkací tabák  

Další alternativou pro kuřáky je žvýkací tabák. Ve Švédku se pod značkou Snus prodává 

jemně mletý tabák smíchaný se solí, vodou a aromatickými látkami. [4] 

 

3.2.2 Základ daně 

Do poloviny roku 2005 byl u všech tabákových výrobků tvořen základ daně 

„dvousložkově“, od poloviny roku 2005 se dvousložkový výpočet základu daně používá jen u 

cigaret, a základem daně z ceny pro konečného spotřebitele uvedené na tabákové nálepce. 

Cena pro konečného spotřebitele se stanovuje na základě Návrhu na stanovení ceny pro 

konečného spotřebitele. [6] 

 

Procentní část základu daně 

Cenu pro konečného spotřebitele stanovuje na základě návrhu na podkladě zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znaní pozdějších předpisů, Cenové rozhodnutí Celního úřadu 

Kolín. [6] 

 

Pevná část základu daně 

U cigaret, doutníků a cigarillos je základem daně množství vyjádřené v kusech a u tabáku 

ke kouření množství vyjádřené v kilogramech. [6] 
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3.2.3 Sazba daně  

3.2 Tabulka sazby daně z tabákových výrobků 

Sazba daně 

Text Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 28% 1,12 Kč/ks 

 

Celkem nejméně 

však 2,10 Kč/ks 

 

 

doutníky, 

cigarillos 

 

 

1,25 Kč/ks 

 

 

tabák ke 

kouření 

 

 

1400 Kč/kg 

 

 

ostatní tabák 

 

 
1350 Kč/kg 

 

 

Zdroj: www.firmy.finance.cz. [4.5.1012]  + vlastní zpracování 

 

3.2.4 Plátci daně 

Plátci daně jsou obecně charakterizování v části 2.1. Pokud ale prodá osoba cigarety za 

vyšší cenu, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce, stává se také 

plátcem daně s povinností přiznat daň a zaplatit z rozdílu mezi základem daně z vyšší ceny 

pro konečného spotřebitele a základem daně z ceny pro konečného spotřebitele uvedena na 

tabákové nálepce. 

 

3.2.5 Osvobození daně  

Osvobození daně u tabákových výrobků je ze všech výrobků nejužší a vztahuje se na 

tabákové výrobky určené pro nezbytné výrobní zkoušky a odebrané celním úřadem jako 

vzorky. 

 

3.2.6 Vrácení daně 

Dřív než přejdeme k tématu vrácení SPD z tabákových výrobků, musíme se zastavit u 

pojmu, který bychom neměli opomenout, a to tabákové nálepky. 

V České republice se geneze tabákových nálepek datuje od první poloviny 90. let 

minulého stolení. Dřív nálepky plnily pouze evidenční funkci. Jejich nákup od celních orgánů 
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nebyl bezprostředně spojen s povinností uhradit daň, nýbrž tato povinnost byla navázána na 

uvolnění cigaret do volného daňového oběhu.  

K provázání úhrady daně se dnem odběru tabákových nálepek od celního úřadu došlo od 

ledna 1996, a tabáková nálepka tak začala plnit svou kontrolní funkci. [4] 

Systém značení i odvodu daně se osvědčil, a tak se od července 2001 zavedlo značení také 

doutníků a cigarillos a od ledna 2004 značení tabáku. 

Tím, že nálepka plní funkci kontrolní, tedy signalizuje, že z výrobků takto jí označených 

byla odvedena tuzemská SPD, je zřejmé, že požadavek označování výrobků se bude týkat 

pouze výrobků, které jsou určeny ke spotřebě na území tuzemska. To jsou výrobky, které 

byly:  

- v tuzemsku vyrobeny  

- do tuzemska odvezeny ze třetích zemí pro účely podnikání  

- do tuzemska dopraveny z jiného členského státu EU pro účely podnikání   

Tedy, jak z textu vyplývá, „českou“ tabákovou nálepkou nesmějí být značeny výrobky 

určené na vývoz do třetí země nebo do jiného členského státu EU v režimu podmíněného 

osvobození od daně. [4] 

Značení tabákových výrobků nálepkou může probíhat buď v tuzemském daňovém skladu, 

nebo v daňovém skladu mimo území ČR. Výrobky značí alternativně výrobce, popřípadě 

dovozce anebo dodavatel se sídlem mimo území ČR.  

Technickou stránkou umístění nálepky na jednotkovém balení (např. na krabičce cigaret) 

se zabývá vyhláška č. 467/2003 Sb., o použití tabákových nálepek při značení tabákových 

výrobků, ve znění pozdějších předpisů. Zde je např. uvedeno, že nálepka musí být umístěna 

tak, aby při otevření jednotkového balení byla viditelně a nenávratně poškozená. Varovný text 

pak spadá do vyhlášky Ministerstva zemědělství. 

Samotná tabáková nálepka je ceninou, jejíž nejdůležitější částí jsou údaje umožňující 

výpočet SPD. U cigaret je to cena pro konečného spotřebitele, počet kusů v jednotkovém 

balení a sazby SPD. 

Vzhledem k tomu, že cena cigaret pro konečného spotřebitele jako součást 

kombinovaného základu daně spoluurčuje výši SPD, musí se prodávat cigarety těmto osobám 

pouze za cenu uvedenou na tabákové nálepce. Toto pravidlo může být porušeno pouze 

v přesně definované situaci, a to: 

- při ukončení podnikání, výroby nebo prodeje 

- při prohlášení konkurzu nebo při exekuci 
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- při prodeji osobám, které nejsou konečnými spotřebiteli, např. distributoři nebo 

obchodníci 

- při bezúplatném poskytnutí cigaret k reklamním účelům nebo jako zkušební vzorek 

Prodá-li osoba konečnému spotřebiteli cigarety za vyšší ceny než je uvedeno na tabákové 

nálepce, musí být rozdíl v ceně dodaněn. 

Cigarety a tabák můžeme prodat pouze v uzavřeném balení, které je opatřeno tabákovou 

nálepkou, u doutníků a cigarillos je kusový prodej povolen. [4] 

V příloze číslo 3. je vyobrazen postup výběru spotřební daně z tabákových výrobků 

označených tabákovou nálepkou s obecným postupem výběru daně u ostatních vybraných 

výrobků.  

Nyní můžeme přejít k tématu vrácení daně z tabákových výrobků. Tedy SPD a nakládání 

s tabákovými nálepky spolu úzce souvisí. Výrobce nakoupí tabákové nálepky od celního 

úřadu Kolín (v Kutné Hoře), ale následně je může vrátit poškozené nebo znečištěné nebo je 

zlikviduje. Byla-li z těchto tabákových nálepek přiznána spotřební daň, vzniká nárok na její 

vrácení. [4] 

Nárok na vrácení SPD vzniká za tabákové nálepky:  

a) nepoužité a vrácené při změně sazby daně 

b) vrácené při ukončení činnosti 

c) nalepené na jednotkovém balení tabákového výrobku a zničení za úředního dozoru [7] 

Je-li tabáková nálepka poškozená, znamená to poškození do 40%, správce daně vrací tzv. 

částku zaplacenou za tabákovou nálepku a nálepky se vrací pověřenému celnímu úřadu. Je-li 

nálepka poškozena rozsáhleji, k vracení daně nedojde. 

U nepoužitých tabákových nálepek se nevrací celá zaplacená částka. Cena se musí snížit 

o náklady na výrobu, prodej a likvidaci nepoužitých nálepek. 

 

3.3 Spotřební daň z lihu 

3.3.1 Předmět daně 

Podle zákona o spotřebních daních je předmětem daně líh ve výrobcích v množství větším 

než 1,2 % objemových etanolu (neboli ne 100 litrech je obsaženo 1,2 litru etanolu). Výrobky 

se rozumí jakékoli výrobky s výjimkou piva a vína, ale pokud líh obsažený v těchto výrobcích 

přesahuje 22 % objemových etanolu, je předmětem daně z lihu. 

Líh je výrobek se širokým a praktickým využitím. Hlavně je preferován do role opojného 

nápoje jako pálenka, kořalka, destilát nebo šnaps. Vedle této role je však líh používán také 
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jako přísada při výrobě potravin, při výrobě kosmetiky, léčiv, dezinfekčních, mycích a 

čistících prostředků. 

Výroba a úprava lihu, lihovin a alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných a 

ostatních vín, medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) patří u nás 

mezi koncesované živnosti. [4] 

 

Dělení lihu: 

1. Kvasný – vzniká zpracováním přírodních surovin, jako je obilí, brambory, kukuřice, 

řepa aj. získává se destilací. 

2. Syntetický – vyrábí se chemickou syntézou. Na první pohled není rozeznatelný od 

kvasného lihu, může být i chemicky čistější. Pochází z ropy a uhlí, a proto nesmí být 

použit ke konzumním účelům. 

Vyrobený líh se dále upravuje a jsou z něj další druhy lihu (bezvodý, rafinovaný, 

technický, obecně nebo zvláštně denaturovaný). Z daňového hlediska je významná 

denaturace. [4] 

 

Denaturace 

Je proces, při kterém se líh znehodnocuje k pitným účelům. Probíhá buď jako obecná 

nebo zvláštní. 

K obecné denaturaci dochází pomocí denaturační směsi a záměrem je, aby se z lihu 

neuvolnily všechny látky obsažené ve směsi a líh nemohl být používán k pitným účelům. 

Obecně denaturovaný líh je od daně osvobozený bez ohledu na to, pro jaké účely je používán. 

Při zvláštní denaturaci jsou do lihu přidávány denaturační prostředky.  Tyto prostředky 

jsou již veřejné a jako příklad to může být ajatin, glycerin, ocet, lněný olej aj. [6] 

 

Pěstitelské pálení 

V českých zemích má hlubokou tradici. V současnosti je pěstitelské pálení daňově 

zvýhodněno v podobě snížení sazby daně. Pravidla pro pěstitelské pálení jsou vymezena 

v zákoně č. 61/1997 Sb. o lihu, ve znění pozdějších přepisů, § 2. Ten připouští pro jedno 

výrobní období (od 1.7. běžného roku do 30.6. následujícího roku) výrobu pouze 30 litrů 

absolutního etanolu z ovoce dodaného pěstitelem. 

K průmyslově vyrobenému litru absolutního lihu je sazba daně 265 Kč, u pěstitelského 

pálení je poloviční sazba daně ve výši 133 Kč. [4] 
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3.3.2 Základ daně 

Základ daně je množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu pro teplotě 20 ºC, 

zaokrouhlené na dvě desetinná místa. [6] 

 

3.3.3 Sazba daně 

Dvojí sazba daně odráží dvojí typ výroby. Zatímco u velkovýroby je sazba ve výši 

26 500 Kč/hl, u pěstitelského pálení je sazba ve výši 13 300 Kč/hl. [4] 

 

3.3.4 Plátci daně 

Plátci daně z lihu jsou mimo obecné plátce daně také: 

- PO a FO, které nakoupí nebo dovezou líh a výrobky obsahující líh osvobozený od 

daně podle ZSpD, zejména líh, který je určen jako materiál vstupující v rámci 

podnikání do výrobků při výrobě potravin a pro výrobu a přípravu léčiv 

- PO a FO, které nakoupí nebo dovezou výrobky obsahující líh v látkách určených 

k aromatizaci nápojů či jiných potravin, který je osvobozený od daně. Tyto osoby jsou 

povinny oznámit celnímu úřadu v každém kalendářním roce první nákup nebo dovoz 

výrobků obsahující líh osvobozený od daně. 

- PO a FO, které skladují ve větším množství nebo uvádí do volného oběhu líh, pokud 

neprokáží, že se jedná o líh zdaněný. 

- PO a FO, které překročí při výrobě nebo oběhu lihu stanovené normy ztrát lihu 

(uvedeno ve vyhlášce č. 141/1997 Sb.). [6] 

 

3.3.5 Osvobození od daně 

Od daně je osvobozen líh, který není určen jako nápoj k pitným účelům. Jedná se tedy o 

líh:  

- který je používaný v potravinářské výrobě  

- který je obsažen v čokoládových výrobcích (obsah lihu nesmí přesáhnout 8,5 ml na 

100 g výrobku.  

- který je obsažen v léčivech, resp. je určen pro výrobu a přípravu léčiv 

- obecně denaturovaný, tedy účel použití není omezený, avšak konzumace je zakázána  

z důvodu způsobení závažné zdravotní poruchy 

- zvláště denaturovaný kvasný i syntetický – jedná se o líh používaný v širokém okruhu 

výrobku, např. výroba kosmetiky, mýdel, masážních prostředku apod. 
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- v alkoholických nápojích, které byly znehodnoceny nebo zničeny za přítomnosti 

správce daně 

- který slouží jako vzorek pro testování – podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, ve znaní pozdějších předpisů může být líh předán jako 

vzorek k povinným rozborům. 

- do výše technicky zdůvodněných skutečných ztrát – výše a způsoby výpočtu ztrát jsou 

dány centrálně, stanovené ve vyhlášce č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů. [4] 

 

3.3.6 Vrácení daně 

Celní ředitelství 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. [7] 

 

3.4 Spotřební daň z vína a meziproduktů 

3.4.1 Předmět daně 

Předmětem daně z vína jsou vína a meziprodukty s obsahem alkoholu větší než 1,2% 

objemových alkoholu, ale ne větším než 22 % obj. alkoholu. Vína nejsou předmětem 

spotřební daně, pokud mají méně než 0,5 % alkoholu, tzv. de-alkoholizovaná vína. Vína pro 

účely spotřební daně se dělí do tří hlavních kategorií, přičemž každá z nich podléhá dalšímu 

vnitřnímu členění podle výrobně-technických charakteristik. [4] 

 

Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) chce od roku 2013 zavést spotřební daň 

z vína a daň si představuje deset korun za litr.  Navrhne to v rámci vyrovnávání dlouhodobých 

nerovností v daňovém systému. „U vína je na rozdíl od piva a lihovin nulová spotřební daň“ 

prohlásil koncem ledna 2012.
7
 

 

 

 

_________________________ 

7 Zdroj: www.tyden.cz. [20.4.2012]  

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebnidan/cast1.aspx#par14
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebnidan/cast1.aspx#par16
http://www.tyden.cz/
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Vína šumivá 

Poznáme je podle hřibovité zátky speciálně upevněné na hrdle láhve. Je to proto, že 

přetlak v láhvi při 20 ºC musí dosahovat nejméně 3 bary. [4] 

 

Vína tichá 

Jedná se především o víno révové. Zákon je dělí na čtyři skupiny podle obsahu 

alkoholu, přičemž maximální objem alkoholu musí činit 18 % obj. Do této skupiny kromě 

révových vín zařadíme také ovocná vína, která se vyrábějí z ovoce nebo z bylin. A 

k tuzemské specialitě patří burčák. [4] 

 

Meziprodukty 

Jedná se o vína, která nejsou vínem šumivým ani tichým.  Stávají se surovinou pro 

výrobu dalšího alkoholického nápoje. Příkladem je už zmíněný burčák. [4] 

 

Třídění vín: 

a) podle barvy, rozeznáváme vína bílá, růžová a červená 

b) podle obsahu cukru se dělí vína na suchá (4g/litr), polosuchá, polosladká a sladká 

(45g/litr) 

c) podle druhu rozeznáváme vína stolní, jakostní (odrůdové a známkové), vína 

s přívlastkem (kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznu, ledové víno, atd.) 

d) podle dalších kritérii, kterými mohou být např. druh odrůdy, jakost vína nebo cena. [4] 

 

3.4.2 Základ daně 

Základem daně je množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech. [6] 

 

3.4.3 Sazba daně 

3.3 Tabulka sazby daně z vína a meziproduktů 

Sazby daně z vína a meziproduktů 

Tiché víno 0 Kč/hl Sazba v EU 0 EUR/hl 

Šumivé víno 2 340 Kč/hl  0 EUR/hl 

Meziprodukty 2 340 Kč/hl  45 EUR/hl 

 

Zdroj: [4] + vlastní zpracování 
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3.4.4 Plátci daně 

Plátcem daně není osoba, která na daňovém území České republiky vyrábí výhradně tiché 

víno, za podmínky, že celkové množství vyrobeného tichého vína za kalendářní rok 

nepřesáhne 2 000 litrů. Toto víno nesmí být dopravováno do jiného členského státu a ani 

nesmí být uvedeno do režimu podmíněného osvobození od daně. Omezení na domácnost a 

omezení prodejem již v tomto výčtu omezení není.  

Pokud FO poruší tyto podmínky, je povinna se zaregistrovat jako plátce nejpozději do 15 

kalendářních dní ode dne porušení těchto podmínek. [6]  

 

3.4.5 Osvobození daně 

Opět je hlavním cílem osvobodit víno, které není určeno jako nápoj k pitným účelům. 

Tedy od daně je osvobozeno víno a meziprodukty: 

- které jsou určeny jako surovina v rámci podnikatelské činnosti pro výrobu potravin 

- které jsou určeny jako surovina v rámci podnikatelské činnosti pro výrobu nápojů 

- které jsou obsaženy v čokoládových a dalších výrobcích  

- které jsou určeny pro výrobu a přípravu léčiv 

- které jsou určeny pro výrobu octa 

- do výše technicky zdůvodněných skutečných ztrát 

- které slouží jako vzorek [4] 

 

3.5 Spotřební daň z piva 

3.5.1 Předmět daně 

Podle zákona o spotřebních daních se pivem rozumí výrobek, který je uvedený pod kódem 

nomenklatury 2203, obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu, nebo směsi tohoto 

výrobku s nealkoholickými nápoji uvedené pod kódem nomenklatury 2206, obsahující více 

než 0,5 % objemových alkoholu. Tato definice je uvedena v Článku 2 směrnice Rady 

92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a 

alkoholických nápojů. [6] 

Koncentrace piva se vyjadřuje v hmotnostních procentech jako procentní obsah extraktu 

původní mladiny. Extrakt původní mladiny před zakvašením se stanoví podle velkého nebo 

upraveného Ballingova vzorce. Ten je upraven vyhláškou č. 468/2003 Sb., o stanovení vzorce 

a výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní 

mladiny, ve znění pozdějších předpisů. 
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Kód nomenklatury: 

2203 - pivo ze skladu 

2206 - ostatní kvašené (fermentované) nápoje, např. jablečné, hruškové, medovina; směsi 

kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů 

s nealkoholickými nápoji (4) 

 

Velký Ballingův vzorec8 

       (2,0665 A + Es) . 100 

P (%) = ____________________ 

100 + 1,0665 A 

 

Vysvětlivky ke vzorci pro výpočet extraktu původní mladiny: 

p - extrakt původní mladiny, 

Es - hmotnostní procento skutečného (nezkvašeného) extraktu piva, které se stanoví 

pyknometricky, popřípadě denzitometricky, po oddestilování alkoholu a doplnění 

destilovanou vodou na původní hmotnost vzorku, 

A - hmotnostní procento alkoholu stanovené v destilátu pyknometricky, popřípadě 

denzitometricky. 

 

Malý nezávislý pivovar 

Do malých nezávislých pivovarů spadají pivovary, jejichž roční výroba piva, včetně piva 

vyrobeného v licenci, není větší než 200 000 hl a které nejsou právně ani hospodářsky závislé 

na jiném pivovaru a nejsou ani provozně nebo technicky propojeny s prostorami jiného 

pivovaru. [6] 

 

Pivovar je právně nebo hospodářky závislý, pokud: 

- vlastní více než 50 % podílu na čistém obchodním majetku nebo disponuje více než 

50-ti % hlasovacích práv jiného pivovaru, 

- chybí v pivovaru jeden z následujících výrobních provozních souborů – varna, spilka, 

ležácký sklep, případně cylindrokonické tanky, nebo 

 

 

_________________________ 

 
8 
Zdroj: ZSpD, příloha k vyhlášce č. 468/2003 
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- byla uzavřena jakákoliv dohoda, z níž lze dovodit přímou nebo nepřímou 

hospodářskou nebo právní závislost na jiném pivovaru. 

 

Malý nezávislý pivovar může vyrábět pivo v licenci za podmínky, že: 

a) společná roční výroba pivovarů nepřevýší 200 000 hl, 

b) výroba piva v licenci nepřekročí 49 % jeho roční výroby, 

c) pivo vyráběné v licenci je zdaněno vždy základní sazbou daně. [6] 

 

Spolupracují-li dva nebo více malých nezávislých pivovarů a jejich společná roční výroba 

nepřevýší 200 000 hektolitrů, považují se tyto pivovary za jeden malý nezávislý pivovar. 

Roční výrobou piva se pro účely tohoto zákona rozumí veškeré pivo, které bylo v daném 

kalendářním roce vyrobeno. [7] 

Tedy v prvním roce, kdy zahajujeme výrobu, si vypočteme roční výrobu jako 

dvanáctinásobek podílu předpokládané výroby od zahájení činnosti do konce roku a počtu 

měsíců výroby v kalendářním roce včetně měsíce, v němž zahájíme výrobu. Výpočtem roční 

výroby se malý nezávislý pivovar zařadí do velikostní skupiny a toto zařazení oznámí celnímu 

úřadu do konce měsíce, v němž započal výrobu. Změna skupiny se oznamuje do 31.1. 

běžného roku a snížení velikostní skupiny může být maximálně o jeden stupeň. 

Když je roční výroba vyšší než horní mez velikostní skupiny, do níž byl pivovar zařazen, 

předloží plátce celnímu úřadu dodatečné daňové přiznání na každé zdaňovací období daného 

kalendářního roku. V tomto přiznání úplatní také nárok na vrácení daně, pokud vznikl. Nárok 

na vrácení daně lze uplatnit za celý kalendářní rok. Dodatečné daňové přiznání se podává do 

konce února následujícího roku, v případě že důvody pro podání dodatečného daňového 

přiznání zjistil plátce řádně v lednu (po skončení kalendářního roku, za který se vyhodnocuje 

zařazení do velikostní skupiny). Ve stejné lhůtě je daň také splatná. 

A pokud je roční výroba za kalendářní rok nižší, předloží plátce daně celnímu úřadu 

dodatečné daňové přiznání za každé zdaňovací období, a to nejpozději do 25. února 

následujícího roku. Současně v přiznání podává plátce nárok na vrácení daně, pokud vznikl. 

Nárok lze uplatnit za celý kalendářní rok. [6] 

 

3.5.2 Základ daně  

Základem daně je množství piva vyjádřené v hektolitrech. [7]  
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3.5.3 Sazba daně 

Základní sazba daně z piva a snížené sazby daně z piva pro malé nezávislé pivovary za 1 

hektolitr a každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny, které bylo stanoveno 

podle § 81 odst. 2, jsou stanoveny takto: 

 

3.4 Tabulka sazby daně u piva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  www.bussiness.center.cz. [10.2.2012] + vlastní zpracování 

 

Ke zlomkům procent (desetinným místům) extraktu původní mladiny se nepřihlíží.  

Výše daně u piva konkrétní koncentrace, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu, se 

vypočítá jako součin množství tohoto piva v hektolitrech, příslušné výše procenta koncentrace 

piva a základní nebo snížené sazby. Koncentrace piva vyjádřená v hmotnostních procentech 

extraktu původní mladiny je pro účely tohoto zákona považována za koncentraci vyjádřenou 

ve stupních Plato (°P). [7] 

Minimální sazba daně u piva podle směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o 

sbližování sazeb SPD z alkoholu a alkoholických nápojů je 0,748 EUR na hektolitr na stupeň 

Plato (°P). Směrnice připouští stanovení sazby daně i pomocí stupně obsahu alkoholu. 

V tomto případě je sazba daně 1,87 EUR na hektolitr a stupeň alkoholu. [6] 

 

3.5.4 Plátci daně 

Obecně platí zásada, kterou jsme si uvedli v části 2.1., dále pak plátcem daně není fyzická 

osoba, která spolu s osobami tvořícími s ní domácnost vyrobí v domácím prostředí v zařízení 

pro domácí výrobu pivo pro vlastní spotřebu, pro spotřebu členů domácnosti, osob jí blízkých 

nebo jejich hostů. Pivo v celkovém množství nesmí přesáhnout 200 litrů za kalendářní rok, a 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebnidan/cast2.aspx#par81
http://www.bussiness.center.cz/
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nesmí dojít k jeho prodeji. Toto množství piva je od daně osvobozeno a užívá se bez 

zvláštního povolení. Osoba, která takto vyrábí či hodlá vyrábět pivo, je povinna bezodkladně 

oznámit celnímu úřadu datum zahájení výroby, místo výroby a předpokládané množství 

vyrobeného piva za kalendářní rok. 

Pokud osoba poruší výše uvedené podmínky, je povinna se zaregistrovat jako plátce 

nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne porušení těchto podmínek. Porušením podmínek 

vzniká této osobě daň z piva přiznat a zaplatit a týká se množství piva vyrobeného od 1. ledna 

kalendářního roku, ve kterém povinnost daň z piva přiznat a zaplatit vznikla. [6] 

 

3.5.5 Osvobození daně 

Pivo osvobozené od daně potřebuje zvláštní evidenci, která se vede odděleně od 

ostatní evidence. Tato evidence se uchovává 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém 

byla evidence vytvořena. 

Od spotřební daně je osvobozeno pivo: 

a) vyrobené fyzickou osobou v zařízení pro domácí výrobu piva, výhradně pro vlastní 

spotřebu, osob blízkých nebo hostů, do množství, které nepřesáhne 200 litrů za 

kalendářní rok a nedojde k jeho prodeji 

b) určené k použití jako vzorky pro povinné rozbory, výrobní zkoušky nebo jako vzorky 

odebrané celním úřadem [6] 

c) určené pro výrobu: 

- octa uvedeného v zákoně pod kódem nomenklatury 2209, 

- léčiv, 

- přísad při výrobě potravin a nápojů, jejichž obsah alkoholu nepřesahuje 1,2 % 

objemových, 

- 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 

d) ve výši technicky zdůvodněných skutečných výrobních ztrát ( § 86 ZSpD) [6] 

 

3.5.6 Daňové přiznání a splatnost daně 

Daňové přiznání musí plátce daně předložit do 25. dne po skončení zdaňovacího období, 

ve kterém povinnost daň přiznat a zaplatit vznikla (§ 18 ZSpD). 
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Splatnost daně je pak do 40. dne po skončení zdaňovacího období s výjimkou, kdy se 

podává dodatečné daňové přiznání. Dodatečné daňové přiznání se řídí ustanoveními na vyšší 

daň ZSpD a na nižší daň podle toho, zda jde o: 

- klasické snížení daňové povinnosti, kde je maximální lhůta 6 měsíců pro podání 

- podání při změně zařazení do velikostní skupiny malého nezávislého pivovaru 

Splatnost daně pak navazuje na lhůtu pro podání dodatečného daňového přiznání. [6] 
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4.   Praktická aplikace spotřební daně 

4.1 Pivovar Zábřeh, s. r. o.  

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na Pivovar Zábřeh, s.r.o., který spadá do 

kategorie malých nezávislých pivovarů. Pivovar Zábřeh, s.r.o. je samostatnou firmou, která 

nemá zaměstnance a pracuje zde pouze sládek pan Pavel Buchta, který vaří pivo na základě 

živnostenského oprávnění a vaří pivo také v jiném malém nezávislém pivovaru, konkrétně 

v Hostinském pivovaru v Rýmařově.  

Tradice vaření piva v Zábřehu byla obnovena po rekonstrukci zámku v roce 2007.  

Historické pozadí vedlo majitele k hledání původních receptur, podle kterých pivo vařili naš i 

předkové. Pivovar získal povolení k provozování daňového skladu z Celního ředitelství 27. 

června 2007 (příloha č. 4) a poté byl slavnostně vysvěcen 28. září 2007, v den svatý Václava - 

patrona pivovarníků a sladovníků. Prvním sládkem se stal Václav Baron. Od jara 2009 měl 

pivovar nového sládka pana Tomáše Huba a nyní zde jako sládek působí již zmiňovaný pan 

Pavel Buchta, který nás zasvětí do tajů výroby piva: 

1) Slad, který se přiveze do pivovaru, se nechá zhruba měsíc odležet, po měsíci se 

rozmele na tzv. sladovou tuč. 

2) Dále probíhá tzv. proces vystírání, což je míchání sladu s vodou pří teplotě cca 52 ˚C. 

3) Dalším procesem je tzv. rmutování, při kterém enzymatický komplex obsažený ve 

sladu štěpí složité polysacharidy na zkvasitelné cukry. 

4) Poté se „hmota“ přečerpá na scezovací kádi, kde se po 30 minutách vytvoří scezovací 

vrstva pevných podílů a probíhá vlastní filtrace, tedy oddělení kapalného podílu - 

sladiny od pevného podílu - sladového mláta. 

5) Filtrovaná čirá sladina přichází do dvou-nádobné měděné varny s objemem vyrážené 

mladiny a do varního procesu vstupuje třetí důležitá surovina - chmel. Povařením 

sladiny s chmelem po dobu 120 minut přechází ušlechtilé hořké látky chmele do 

roztoku a výsledkem je horká mladina. 

6) Horká mladina se čerpá vysokou vtokovou rychlostí do vířivé kádě, kde dochází k 

oddělení horkých kalů. Následně je již čirá mladina zchlazena v jednostupňovém 

deskovém chladiči na zákvasnou teplotu 8 °C. 

7) Zchlazená a provzdušněná mladina se po zakvašení spodními pivovarskými 

kvasnicemi přidávají do uzavřených nerezových cylindrokonických tanků (CKT). Při 

kvašení dochází k přeměně zkvasitelných cukrů na alkohol a CO2. Teplota kvasícího 
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zeleného piva se udržuje na maximálně 11 °C. Hlavní kvašení probíhá u výčepních piv 

7 dnů, u speciálů 7 - 14 dnů. 

8) Při hlavním kvašení vzniká plynný CO2 a po vyčištění od dalších plynů a 

mechanických nečistot je několika stupňovou kompresí zkapalněn. Takto získaný CO2 

je v pivovaru využíván jako tlačné medium při manipulaci s pivem, což zabraňuje 

nežádoucí oxidaci piva. 

9) Po prokvašení se mladé pivo zachladí a po odčerpání sedlých kvasnic se umísťuje do 

ležáckých tanků. Zde v uzavřených tancích při tlaku 1,0 atm. a teplotě do 2 °C dochází 

k dozrávání piva a zakulacení jeho chuti. Výčepní piva leží přibližně 20 dnů, ležáky a 

speciální piva až 40 dnů. 

10)  Po odležení a následné kontrole jednotlivých ležáckých tanků je pivo stáčením 

uskladněno v přetlačných tancích. Před samotným stáčením je opět provedena 

zkouška. 

11) V pivovaru se nestáčí pivo do sudů, ale z přetlačných tanků je pivo navedeno rovnou 

do dvou restaurací v zámku a odtud už jde přímo ke konečnému spotřebiteli. Kolik piv 

bylo vyčepováno, zjistíme podle počítadla (cejchovaného stavoznaku), který je 

umístěn přímo na tanku. 

 

Zámecká piva, která se zde vyrábí, jsou přírodní, nefiltrovaná, nepasterovaná s mírným 

zbytkovým obsahem kvasnic, a jsou to: 

- PIKARD® světlý ležák 11°,   

- PIKARD® tmavý ležák 11° puškvorcový a  

- PIKARD® přírodní polotmavý ležák 11° ženský.  

 

Pivovar také přichází s rozsáhlou nabídkou pivních speciálů, které připravují k různým 

akcím, k 30.4. to bude např. čarodějnický speciál - 13° polotmavý ležák z babského ucha a 

medu, ke dni pálení čarodějnic. Tyto novinky pivních speciálů s sebou nepřináší zvýšené 

náklady nebo další náklady. Z hlediska spotřební daně nás zajímá stupeň (°P) piva a vyrobené 

množství, abychom mohli daň vypočítat. 

V pivovaru se nepoužívají žádné extrakty ani urychlovací procesy, dbají zde na prvotřídní 

suroviny, a proto pro jeho výrobu požívají ten „nejkvalitnější“ žatecký chmel - "červeňák".  

Veškerou technologii v nerezu dodala společnost PIVO Praha, s. r. o. jako svůj šestý 

minipivovar v České republice. V pivovaru je umístěno 5 ležáckých a 2 výčepní tanky. 
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Po skončení celého procesu výroby piva a uvedení výrobku do volného daňového oběhu, 

Pivovar Zábřeh, s. r. o. vystavuje daňový doklad – fakturu firmě Zámek Zábřeh, s. r. o., která 

je také samostatnou firmou. Má 25 zaměstnanců, dvě restaurace, hotel a provozuje pivní a 

vinné lázně. Vystavená faktura má všechny náležitosti daňového dokladu obsažené v § 5 odst. 

2 ZSpD. 

Uvedení výrobku do volného daňového oběhu nastává v okamžiku propuštění piva 

z ležáckého tanku do přetlačného tanku. Tento okamžik je také považován za okamžik 

prodeje vyrobeného piva firmou Pivovar Zábřeh, s. r. o. firmě Zámek Zábřeh, s. r. o. 

Hlavními důvody vzniku dvou samostatných firem, které provozují svou podnikatelskou 

činnost na jednom místě, Pivovaru Zábřeh, s. r. o. a Zámku Zábřeh, s. r. o., byly:   

- oddělit administrativu pivovaru a zámku, 

- zjednodušit komunikaci s celní správou, vyloučit ostatní vlivy   

 

4.2 Náležitosti pro podání daňového přiznání 

Jak už jsme zmínili, Pivovar Zábřeh, s. r. o. patří mezi malé nezávislé pivovary, a tedy má 

sníženou sazbu daně. Podle technických možností daných výrobním zařízením pivovaru může 

tento pivovar vyrobit maximálně 840 hl piva ročně. Tedy podle tabulky 3.4, snížená sazba 

daně činí 16,00 Kč za hektolitr.  Abychom mohli podat daňové přiznání k dani z piva, musíme 

tuto daň vypočítat: 

 

Výpočet daně 

 

množství piva v hl .  příslušná výše procenta koncentrace .  snížená sazba daně 

 

Evidence vybraných výrobků podle ustanovení § 37 ZSpD je vedena pomocí tzv. varných 

listů, které jsou zobrazeny v příloze č. 5. Pan sládek je předkládá účetní a ta následně daň 

vypočítá a podá daňové přiznání.  

Ve varném listu je spousta informací, jako např. datum vaření, složení, ztráty, ale pro 

podání daňového přiznání nás zajímají tyto informace: 

- Průměr: koncentrace mladiny v % - pro výpočet spotřební daně. 

- Datum naražení - pro vymezení okamžiku, kdy dochází k povinnosti přiznat daň. 

- Objem, který je uveden v litrech - pro výpočet SPD. 
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Postup pro podání daňového přiznání k lednu 2011: 

1) K dispozici máme varné listy za měsíc leden, 

2) podle varných listů vystavíme fakturu uvedenou v příloze č. 6, která slouží pro účely 

přiznání k DPH a následně také  přiznání k DPPO.  

Faktury:  

Faktury jsou doklady, které prokazují, že došlo k prodeji určitého zboží či služeb. Faktury 

obsahují popis toho, k jakému plnění došlo, v jakém množství, kdy k plnění došlo, dále další 

náležitosti jako způsob platby a datum splatnosti, číslo bankovního účtu. [11] 

Faktura u plátce DPH  

Faktura má povahu daňového dokladu. Úkon vystavení faktury má dopad na daňové 

povinnosti jejího vystavitele, protože základním principem DPH je zdaňovat výsledky 

podnikatelské aktivity okamžitě po vytvoření přidané hodnoty (uskutečnění obchodu). Za den 

daňového příjmu z pohledu DPH je tedy považován ten den, který je uveden na faktuře jako 

den zdanitelného plnění. I kdyby odběratel fakturu neproplatil, na daňovou povinnost (platbu 

DPH) to nemá žádný vliv. DPH musí vystavitel faktury odvést státu bez ohledu na jeho spory 

s odběratelem. [11] 

Každá faktura - daňový doklad vystavená plátcem DPH musí obsahovat následující 

náležitosti: 

- evidenční číslo daňového dokladu  

- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání plátce, který 

uskutečňuje plnění, daňové identifikační číslo plátce  

- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro 

kterou se  uskutečňuje plnění, daňové identifikační číslo osoby  

- datum vystavení daňového dokladu 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, 

který nastane dříve 

- rozsah a předmět plnění 

- jednotkovou cenu bez daně, příp. slevu 

- základ daně  

- základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené  

- výši daně  

3) Po vypsání základních údajů vyobrazených na titulní straně daňového přiznání, 

přejdeme k prvnímu oddílu, zde vypíšeme: 
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- v sl. 2 označení vybraného výrobku podle kódu nomenklatury, který je v povolení 

k provozování daňového skladu pod číslem 2203.  

- měrnou jednotku, kterou uvádíme v hektolitrech, ale ve varných listech máme údaje 

zapsané v litrech (nesmíme zapomenout převádět), sl. 3 

- procento, nebo-li koncentrace mladiny, která je u světlého ležáku 11,65 a u 

čokoládového speciálu 12,85. POZOR: Ke zlomkům procent (desetinným místům) 

extraktu původní mladiny se nepřihlíží, takže do sl. 4 uvedeme hodnotu 11 a 12. 

- Ve sl. 5 se uvádí množství vybraného výrobku (u sv. ležáku i u čoko. speciálu to je 

1030 litrů) 

- ve sl. 6 se uvádí vypočtená daň: 

 

1030 l = 10,30 hl 

10,30 . 11 . 16 = 1.812,8 zaokrouhleně 1.813 Kč 

10,30 . 12 . 16 = 1.977,6 zaokrouhleně 1.978 Kč 

 

- daňové přiznání se v celkové hodnotě liší, protože je sestaveno ze čtyř varných listů. 

Kdežto tyto vypočtené hodnoty jsou pouze z údajů ze dvou varných listů (příloha č. 

5). Postup je takový, že hodnoty se stejným procentem jsou sečteny v jednom řádku 

přiznání (ty se zapíšou v řádku 1., 2. v oddílu I.) a poté se celková částka zapíše do 

řádku 1. v oddílu II. 

- zpracované daňové přiznání nalezneme v příloze č. 7. 

 

Pivovar Zámek, s. r. o. své pivo dodává výhradně zámku, tj. firmě Zámek Zábřeh, s. r. o. 

Nedodává své pivo ani do třetích zemí, ani do zemí EU.  Pokud je zájem o sudované pivo, 

tento prodej již zajišťuje firma Zámek Zábřeh, s. r. o. Toto se ale děje v minimálním množství 

a většinou pro vybraný okruh zákazníků, malých odběratelů. Důvod je takový, že celá 

produkce piva (840 hl piva/rok) se stihne spotřebovat na zámku v jeho dvou restauracích. 

Ovšem poprvé v tomto roce (28.2.2012) Pivovar Zábřeh, s. r. o. prodal 200 litrů (4 sudy) piva 

Pivovarskému domu v Praze. Kopie faktury je zobrazena v příloze č. 8. K prodeji přímo 

z Pivovaru Zámek, s. r. o. došlo na žádost odběratele, který pořádal pivní slavnosti s účastí 

různých pivovarů a výslovně vyžadoval uvedení spotřební daně na daňovém dokladu. 
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4.3 Vývoz piva 

Předpokládejme však, že by pivovar vyvážel pivo do třetích zemí, jaký by musel být jeho 

postup? 

Vývozem se rozumí propuštění vybraných výrobků do celního režimu vývozu a výstup 

výrobků z daňového území Společenství. Při vývozu se neuplatňuje vývozní clo. Cílem 

režimu vývozu je vyvézt výrobky natrvalo z tuzemska (resp. ze Společenství) za účelem jejich 

spotřeby ve třetích zemí. 

Pivo by se vyváželo v režimu podmíněného osvobození od SPD. V tomto případě je pivo 

dopravováno od tuzemského celního úřadu, který pivo propustil do režimu vývozu, 

k výstupnímu celnímu úřadu Společenství. Tuzemský celní úřad zpravidla také určí časovou 

lhůtu pro dopravení výrobků k výstupnímu celnímu úřadu. 

Pivo musí doprovázet dva doklady: 

1) celní prohlášení, které je dokladem pro celní řízení. Je podáváno v klasické papírové 

podobě a od července 2009 je možné ho podat i v elektronické formě. 

2) Průvodní doklad, který je dokladem pro daňové řízení. Na rozdíl od dodání výrobků 

po území Společenství je na průvodním dokladu uvedeno místo přijímacího daňového 

skladu výstupní pohraniční celní úřad. [4] 

 

Vývoz výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně je ukončen potvrzením 

průvodního dokladu výstupním pohraničním celním úřadem Společenství. (§ 27 odst. 2) 

Otisk razítka výstupního celního úřadu na průvodním dokladu potvrzuje, že se výrobky 

dostaly na hranice Společenství a v průběhu dopravy nebyl porušen režim podmíněného 

osvobození od spotřební daně. [4] 

V případě vývozu výrobků v režimu podmíněného osvobození od SPD se může využít 

místo listinného průvodního dokladu elektronický průvodní doklad (e-PD nebo e-AD). EMCS 

neboli elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhající spotřební dani je 

zřízen od 1. dubna 2010, je vytvořený proti boji daňových úniků a ČR jako jedna z prvních 

hned na tento elektronický systém přešla. Na schématu 4.1 si ukážeme postup zasílání 

výrobku systému EMCS podléhající SPD mezi členskými státy. [9] 
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4.1 Schéma zasílání zboží podléhající SPD mezi členskými státy  

Zdroj: www.ec.europa.eu/taxation_customs/. [1.5.2012] + vlastní zpracování 

 

Vysvětlení postupu: 

1. Odesílatel podává e-AD celnímu úřadu jeho členského státu. 

2. Celní úřad členského státu odesílatele ověřuje e-AD a posílá ho zpět odesilateli. 

3. Odesilatel odesílá výrobky podléhající SPD příjemci. 

4. Celní úřad členského státu odesílatele přenáší e-AD členského státu příjemci. 

5. Celní úřad členského státu příjemce předává e-AD příjemci. 

6. Výrobky podléhající SPD přichází příjemci. 

7. Příjemce podává zprávu o přijetí zboží celnímu úřadu členského státu příjemce. 

8. Celní úřad členského státu příjemce ověřuje zprávu o přijetí výrobků a posílá ji zpět 

příjemci. 

9. Celní úřad členského státu příjemce předává zprávu o přijetí zboží celním úřadem 

členského státu odesilatele. 

10. Celní úřad členského státu odesílatele předává zprávu o přijetí odesilateli. 

 

4.4 Českomoravský svaz minipivovarů 

Pivovar Zábřeh, s.  r. o. není podporován finančně ani jinak státní sférou nebo Evropskou 

unií. Patří však do Českomoravského svazu minipivovarů. Je to svaz, jejichž cílem je 

poskytnout současným i nově přibývajícím minipivovarům (od konce minulého roku jich je 

http://www.ec.europa.eu/taxation_customs/
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už nad 120) právní a legislativní servis a také hájit zájmy těchto pivovarů. Českomoravský 

svaz zde vystupuje jako poradce, ale také jako silná a jednotná autorita vůči úřadům, 

institucím a při jednáních se zákonodárci nad novinkami a úpravami v příslušné části 

legislativy. 

Další z cílů Českomoravského svazu minipivovarů je vzdělávací servis, školení sládků o 

technologických postupech a specifikách při vaření piva v minipivovarech resp. při přípravě 

speciálních druhů, ale také systém vzájemného vyměňování osobních zkušeností a 

seznamování s novinkami v oboru. Svaz se zaměřil na tento cíl z důvodu přibývajících 

minipivovarů, ovšem začíná chybět mnoho zkušených a vzdělaných sládků. 

Třetí oblastí, na kterou se teprve bude Českomoravský svaz minipivovarů zaměřovat, je 

informační servis o vhodných zdrojích a surovinách. Svaz bude svým členům pomáhat 

v zajišťování nejkvalitnějších surovin, zdrojů a technologií potřebných při vaření speciálních 

piv apod. 

Svaz českých minipivovarů je upraven stanovami, které jsou zobrazeny na webových 

stránkách www.cmsmp.cz/stanovy/. Řídícím orgánem je valná hromada a prezidentem svazu 

byl zvolen Jan Šuráň z Pivovarského domu Praha. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cmsmp.cz/stanovy/
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5. Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá SPD a harmonizací těchto daní vybíranými na území 

České republiky. 

V první části práce byl objasněn pojem daň, její funkce a obecné pojmy vztahující se 

k daňové problematice. Stručně byl popsán daňový systém v České republice se zatříděním 

SPD mezi daně nepřímé selektivní. Charakterizovala jsem pojmy jako jsou výroba, 

zpracování, daňové sklady, průvodní doklad aj. Nastínila jsem problematiku dopravy mezi 

daňovými sklady jak v tuzemsku tak, mezi zeměmi EU. 

Ve druhé části práce byla zobrazena současná stavba SPD, principů výběru SPD, vzniku 

daňové povinnosti. Následně u jednotlivých SPD byl definován předmět daně, základ a sazba 

daně, plátce a situace zakládající osvobození od daně a případně vrácení daně. 

Praktická část byla věnována hlubšímu poznání SPD z piva. Sledovaným předmětem této 

praktické části byl Pivovar Zábřeh, s. r. o., který se nachází v Ostravě – Zábřehu. Byly zde 

vyobrazeny jak všeobecné informace o tomto pivovaru, výrobě piva, tak informace o zjištění 

údajů pro výpočet daně, výpočet daně s následným podáním daňového přiznání a také zde byl 

zobrazen postup při vývozu piva z tuzemska a zmínka o Českomoravském svazu 

minipivovarů. 

 

Námětem na další (diplomovou) práci může být historický vývoj výroby piva po celém 

světě a průběh až do dnešní doby, se zaměřením na způsoby zdaňování, sazby a změny sazeb 

daně a odlišnosti ve vybraných zemích, historický vývoj zdanění v ČR se zaměřením na SPD 

jako významný zdroj financování státního rozpočtu, jeho podíl na příjmech rozpočtu, nebo 

zaměření na malé nezávislé pivovary v ČR, jichž vzniká čím dál víc, zaměření na jejich 

ekonomické problémy, na výrobu a technologii vaření piva, kdy na trh se v současné době 

dostávají okopírované technologie z Číny, kdy tito výrobci nemají žádnou tradici ani odborné 

znalosti, což určitě přinese specifické problémy a očekává se, že i zhoršení kvality piva, navíc 

začíná být znát nedostatek kvalitních sládků, jelikož čeští výrobci technologií pro výrobu piva 

postupně zanikají právě s příchodem levných technologií z Číny, klesá odbornost, mizí 

tradice. Téma je široké. 

 

Podle mého názoru je idea zdanění určité skupiny „problémových“ výrobků rozumná 

z pohledu ochrany zdraví a životního prostředí a nutná z pohledu příjmové stránky státního 

rozpočtu. Všechny produkty, které SPD v České republice podléhají, přinášejí při větší 
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spotřebě omezení nebo ohrožení, buď na lidském zdraví nebo ohrožení veřejného pořádku. Ať 

už se jedná o podnapilou osobu, která obtěžuje ostatní občany, nebo o člověka, který užívá 

tabákové výrobky, a tedy svým kouřením neohrožuje jen své zdraví, ale také zdraví jiných lidí 

ve svém okolí, což přináší obrovské náklady na léčení nemocí vyvolaných nadužíváním 

těchto nebezpečných látek. Vysoká spotřeba pohonných hmot a následné koncentrace 

nebezpečných plynů, které spalováním motorů vznikají, ohrožují lidské zdraví a životní 

prostředí, taktéž se potom jedná o obrovské náklady na odstranění následků škod.  

Zatížení těchto výrobků je podle mého názoru smysluplné, už jen proto, že se jedná o 

nejdůležitější částku veřejného rozpočtu, ovšem z mého pohledu by bylo správné, kdyby 

alespoň 50 % vybrané částky bylo distribuováno přímo oblastem státní správy, kterou 

spotřeba vybraných výrobků ovlivňuje, a mám na mysli např. zdravotnictví. Tím, že by určitá 

suma (např. polovina výnosu) z tabákových výrobků putovala přímo do konkrétního 

zdravotního fondu např. na výzkum a léčbu onkologických onemocnění, obdobně by bylo 

možné postupovat v případě alkoholických nápojů. Peněžní fond naplňovaný z výnosu 

v oblasti minerálních olejů by mohl např. sloužit k výzkumu nových a šetrnějších pohonných 

hmot, topných látek k odstraňování havárií a škod způsobených životnímu prostředí. Je však 

jasné, že daň vybraná z těchto vybraných výrobků nemůže sloužit pouze k potlačování 

následků jejich užíváním vzniklých. Jak jsem již naznačila, jedná se o velmi významný příjem 

státního rozpočtu, který slouží k financování mnohem širších potřeb společnosti a jehož 

výpadek by podle mého názoru nebyl žádoucí. V dnešní krizové době se naše vláda opět snaží 

zatížit vybrané výrobky dalšími daněmi, např. pohonné hmoty, dále je v plánu zatížit SPD 

tiché víno, jak jsem uvedla již dříve, a jistě není důvodem výběru těchto daní vyléčit více 

alkoholiků a snížit spotřebu pohonných hmot.  
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Seznam zkratek a symbolů 

aj. – a jiné 

apod. – a podobně 

a.s. – akciová společnost 

atd. – a tak dále 

atm. - atmosféra 

˚C – stupeň celsia 

cca – cirka 

CO2 – oxid uhličitý 

č. – číslo 

čoko. - čokoládový 

ČR – Česká republika 

DPH – daň z přidané hodnoty 

DPPO – daň z příjmu právnických osob 

EU – Evropská unie 

EHS – Evropské hospodářské společenství 

ES – Evropské společenství 

FO – fyzická osoby 

g – gram 

hl – hektolitr 

Kč – koruna česká 

ks - kus 

l – litr 

LPG – zkapalněné ropné plyny 

m
2 
– metr čtvereční 

MEŘO – Metylestery řepkového oleje   

min. – minimálně 

ml. –  

mld. – miliard 

např. – například 

NATO – Severoatlantická aliance 

obj. – objem 

odst. – odstavec 
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písm. – písmeno 

PO – právnická osoba 

popř. – popřípadě 

př. – příklad 

příp. – případně 

resp. – respektive 

sb. – sbírky 

sl. - sloupec 

SPD – spotřební daň 

s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

sv. - světlý 

tj. – to je 

tzn. – to znamená 

tzv. – takzvaně 

vzpp – ve znění pozdějších předpisů 
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Seznam schémat a tabulek 

Schémata: 

2.2 Schéma dopravy výrobků mezi daňovými sklady v tuzemsku 

2.3 Schéma lhůt pro podání daňového přiznání a lhůt splatnosti spotřební daně 

4.1   Schéma zasílání zboží podléhající SPD mezi členskými státy  

 

 

Tabulky: 

2.1    Tabulka inkasa spotřební daně v roce 2006 až 2008 

3.1 Tabulka sazby daně z minerálních olejů 

3.2 Tabulka sazby daně z tabákových výrobků 

3.3 Tabulka sazby daně z vína a meziproduktů 

3.4 Tabulka sazby daně z piva 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1: Průvodní doklad 

Příloha č. 2: Hodnotové limity 

Příloha č. 3: Konfrontace specifik spojených s výběrem spotřební daně z tabákových výrobků 

označených tabákovou nálepkou s obecným postupem výběru daně u ostatních vybraných 

výrobků 

Příloha č. 4: Povolení k provozování daňového skladu 

Příloha č. 5: Varné listy Pivovaru Zábřeh, s. r. o. za leden 2011 

Příloha č. 6: Na základě varných listů vystavené faktury Pivovarem Zábřeh, s. r. o.   

Příloha č. 7: Daňové přiznání Pivovaru Zábřeh s. r. o. za leden 2011 

Příloha č. 8: Faktura za prodej 200 l piva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


