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ANOTACE 

 

V předložené práci je zpracován rozbor postupů používaných při správě spotřebních 

daních, popis hlavních elementů u vybraných komodit podléhajících spotřební dani, které 

mají zásadní vliv na výši daňových úniků. V další části je zanalyzována efektivnost 

kontrolních mechanismů a systémových opatření, používaných správcem daně při 

kontrolních činnostech a prováděném daňovém řízení. V závěru práce jsou prezentovány 

návrhy systémového charakteru nebo legislativních úprav, které by částečně eliminovali 

daňové úniky. Návrhy jsou koncipovány podle druhu problémových komodit, 

podléhajících spotřební dani.  

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

This presentation work is developed to analyze procedures used in the administration of 

excise taxes, a description of the main elements of selected commodities subject to excise 

duty which have a major impact on the amount of tax evasion. The next section is an 

analysis of the effectiveness of control mechanisms and systems used by  tax measures of 

control activities and the implementation of fiscal management. In conclusion, it is 

presented a systematic proposal of legislative changes that would eliminate some tax 

breaks. The proposals are designed according to the type of problem commodities subject 

to excise duty. 
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1. Úvod 

Téma diplomové práce „Racionalizace výběru a správy spotřebních daní prováděných 

celními orgány ČR“ jsem zvolil proto, že od roku 1992 pracuji v Celní správě České 

republiky a v současné době zastávám místo vedoucího oddělení spotřebních daní Celního 

úřadu Most. Celní správa České republiky je správcem spotřebních daní od 1. ledna 2004, 

kdy tuto kompetenci převzala od finanční správy. Celní správa vykonává vedle správy 

spotřebních daní také další činnosti. Jsou jimi správa ekologických či energetických daní, 

tradiční správa cla při dovozu zboží, kontrola povinného značení lihu, výkon dělené 

správy, kontrola ochrany práv duševního vlastnictví, kontrolní činnosti v oblasti biopaliv, 

kontrola výkonového zpoplatnění, kontrola nelegálního zaměstnávání cizinců a další. 

Cíle mé práce je zhodnotit systém výběru spotřebních daní, zanalyzovat kontrolní činnosti 

a zmapovat největší problémy spojené se správou daní u vybraných komodit a navrhnout 

opatření, která by měla vliv na zefektivnění správy daní, eliminaci daňových úniků a 

zvýšila účinnost výběru spotřebních daní. 

Práci jsem rozdělil do čtyř částí. První část je zaměřena na legislativní úpravu, která 

upravuje správu spotřebních daní a s ní spojené kompetence s uvedením komentáře 

k jednotlivým zákonům. Druhá část popisuje vybrané komodity podléhající spotřebním 

daním, kde nejčastěji dochází k daňovým únikům a prezentuje jednání subjektů typické pro 

krácení spotřební daně u jednotlivých komodit. Jedná se o minerální oleje, kde jsou daňové 

úniky spojeny především s obchodování s pohonnými hmotami. Dále tabákové výrobky a 

líh, tedy především cigarety a nelegálně vyrobené lihoviny. Ve třetí části jsou popsány 

mechanismy a postupy používané při správě daní a způsoby kontroly výběru daně. Tato 

část obsahuje teoretické termíny a procesní postupy stanovené daňovým řádem s vazbou na 

konkrétní protiprávní jednání daňových subjektů. Vyměřovací a kontrolní činnosti jsou 

prezentovány ve vztahu k jejich účinnosti a vlivu na výši konečně vyměřené daně. Poslední 

část je věnována konkrétním návrhům na snížení daňových úniků a to změny systémového 

charakteru či návrhy změny legislativy. Návrhy jsou koncipovány podle komodit 

podléhajících spotřební dani, u kterých má protiprávní jednání daňových subjektů největší 

vliv na fiskální přínos daně.   
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2. Právní úprava 

Postavení, věcnou a územní působnost, činnosti a definici kompetencí Celní správy České 

republiky v oblasti správy spotřebních daní, ekologických daní a biopaliv vymezuje a 

upravuje několik základních právních předpisů. Jsou to: 

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, který určuje územní působnost 

jednotlivých celních orgánů, vymezuje zplnomocnění ke správě daní v rozsahu a způsobem 

stanoveným normou upravující správu daní.  

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jenž je speciální normou při správě 

spotřebních daní. Zpracovává předpisy Evropského společenství zabývající se podmínkami 

zdanění jednotlivých komodit (např. Směrnice Rady 2008/118/ES o obecné úpravě 

spotřebních daní a zrušení směrnice 92/12/EHS, Nařízení Komise č. 684/2009). Zákon o 

spotřebních daních definuje komodity podléhající této dani, stanovuje sazby daně a její 

výpočet, podmínky vzniku daňové povinnosti, způsob značení tabákových výrobků a 

způsob značení některých minerálních olejů a vymezuje další postupy aplikované při 

kontrole nakládání s vybranými výrobky.  

Zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2004 a od té doby byl čtyřiadvacetkrát novelizován. Je 

rozčleněn do sedmi částí, které svou strukturou dávají zákonu dobrou přehlednost. Co 

značně zhoršuje orientaci v zákoně, jsou časté paragrafové odkazy na jednotlivá 

ustanovení. V některých státech Evropské unie je upravena spotřební daň vždy 

samostatným zákonem podle jednotlivé komodity. Je otázkou, zda taková úprava přispívá 

k zjednodušení správy spotřebních daní a k jasnějšímu výkladu jednotlivých ustanovení. 

Výklad některých ustanovení zákona o spotřebních daních bylo nutné upřesnit 

stanoviskem, aby nedocházelo k nejednotnosti postupu správce daně. Většinou se jedná o 

ustanovení týkající se minerálních olejů. U této komodity lze i předpokládat nejsilnější tlak 

lobbistů na tvůrce zákona. Přesto je zákon o spotřebních daních v porovnání s jinými 

daňovými zákony dle mého názoru jednoduchý a výpočet jednotlivých daní je v něm jasně 

stanoven. 

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu. Zákon vymezuje podmínky pro výrobu, úpravu, skladování, 

evidenci a oběh lihu a stanovuje působnost celních orgánů v této oblasti. Určuje mimo jiné 

provádění denaturace lihu, způsob zjišťování zásob lihu a stanovuje některé podmínky pro 

pěstitelské pálení. 
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Zákon poměrně jasně upravuje oblast lihu. Jedinou výhradou je pak pěstitelské pálení, kdy 

je odpovědnost za spotřební daň z lihu jednoznačně přenesena na provozovatele pěstitelské 

pálenice. Vznik daňové povinnosti lze vyvodit i ze zákona o spotřebních daních (§ 8), kdy 

daňová povinnost vzniká výrobou, tedy výrobci – provozovateli pěstitelské pálenice. Ten 

je ale pouze zpracovatel surovin, který za úplatu vyrobí ovocný destilát a odvede sníženou 

sazbu daně z lihu. Snížená sazba je podmíněna faktem, že suroviny pocházejí od pěstitele. 

Provozovatel pálenice ale nedokáže ověřit původ surovin a musí se spokojit s prohlášením 

pěstitele. Tím dojde k tomu, že v případě kontroly, která prověří i vlastnictví pozemků 

pěstitelů a zjistí nesplnění podmínek pro uplatnění snížené sazby, doměří správce daně tuto 

daň provozovateli pálenice.  

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (část čtyřicátá pátá až čtyřicátá 

sedmá zákona). Upravuje daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných 

paliv a daň z elektřiny. Správu těchto tzv. energetických daní provádí celní správa od 1. 

ledna 2008. 

Části zákona, podle kterých je postupováno při správě „ekologických či energetických“ 

daních, jsou v mnoha směrech nedotažené. Zápor spatřuji už v tom, že se jedná o součást 

jiného zákona. Tyto daně by měly být vymezeny v samostatném zákoně, který by byl 

rozčleněn podle jednotlivých komodit. Za závažný nedostatek zákona lze považovat 

absenci legální definice některých stěžejních pojmů jako je „výroba tepla“ a 

„technologické teplo“. Protože se tyto termíny vztahují k podmínkám pro osvobození, je 

jejich výklad upravován interními akty řízení, které pouze sjednocují postup správců daně. 

Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, který zavedl povinnost značení 

spotřebitelského balení kontrolní páskou. Tato kompetence zahrnuje jak samotnou kontrolu 

značení spotřebitelského balení, tak i systém týkající se kontrolních pásek. Jedná se o 

objednávání kontrolních pásek, jejich distribuci, výdej a vracení včetně s tím spojených 

finančních operací. 

Zákon se stal účinným nástrojem správce daně v boji proti nelegální výrobě lihovin. 

Systém značení kontrolní páskou umožňuje aktuální ověření výrobce, kombinaci objemu 

lihoviny a obsahu alkoholu a prověření zda se nejedná o padělek kontrolní pásky. 

Problémem zůstává využívání již použitých lahví k distribuci nelegálně vyrobených 

lihovin tam, kde se lihoviny prodávají rozlévané. V tom případě spočívá další postup 
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v ověřování daňových dokladů a shromažďování důkazních prostředků podle daňového 

řádu. 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Jedná se o procesní normu v oblasti správního 

rozhodování. Zákon upravuje postup správního orgánu vykonávajícího působnost v oblasti 

veřejné správy. Nabytím účinnosti § 106 se Celní správa České republiky stala tzv. 

obecným správcem daně a zajišťuje, na základě žádosti jiných subjektů, vymáhání 

peněžitých povinností plynoucích ze správních rozhodnutí v rámci dělené správy. 

Podle správního řádu se postupuje v případech řešení deliktů týkajících se neznačených 

tabákových výrobků neznačeného lihu a vybraných minerálních olejů, které musí být 

značkovány a barveny. Zákon je pouze procení normou a vzhledem k době své platnosti je 

podpořen judikaturou. Protože je normou obecnou, lze podle něj rozhodovat i v případech, 

kdy danou situaci při správě daní neupravuje daňový řád.  

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který je procesní normou při správě spotřebních daní. 

Upravuje postup správců daní a práva a povinnosti daňových subjektů, jejichž primárním 

cílem je správné zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady. Tento zákon je účinný 

od 1. 1. 2011 a nahradil zákon č. 373/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 

Vzhledem k faktu, že daňový řád nabyl účinnosti dne 1. ledna 2011, nelze objektivně 

zhodnotit jeho pozitiva nebo nedostatky. Lze ale uvést, že vývoj legislativy v oblasti 

správy daní dává stále více práv a možností „obrany“ vůči správci daně daňovým 

subjektům. Jediným opačným posunem je v tomto případě nemožnost odvolání se proti 

konkludentnímu vyměření daně. Jako nedostatek daňového řádu musím uvést nemožnost 

uložení pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, která vyplývá ze zvláštního 

daňového zákona – zákona o spotřebních daních. 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. Ve vztahu 

k celním orgánům zákon stanovuje povinnost subjektů, které uvádějí pohonné hmoty do 

volného daňového oběhu na území České republiky, zajistit minimální obsah biosložky 

v těchto pohonných hmotách. Celní orgány jsou zákonem pověřeny ke kontrole uvádění 

pohonných hmot do volného daňového oběhu na území České republiky a k výběru 

poplatku z nesplnění zákonem stanovené povinnosti. 

Zákon primárně upravuje ochranu ovzduší. Povinnosti vůči celním orgánům jako správci 

poplatku za neuvedení stanoveného minimálního množství biopaliv do volného daňového 
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oběhu na území České republiky upravuje pouze jeden paragraf zákona. Zákon stanovuje 

oznamovací povinnost při přijetí pohonných hmot a to „s předstihem“. Některé subjekty 

nedávají správci daně dostatečný časový prostor pro účinnou kontrolu a odběr vzorku. 

Z tohoto důvodu by měla být oznamovací povinnost přesněji vymezena. Zákon neupravuje 

žádnou možnost sankce v případě, kdy subjekt oznamovací povinnost nesplní. Poplatek, 

vztahující se k neuvedení minimálního obsahu biosložky spravuje celní správa od roku 

2007. Podání hlášení je obdobou podání daňového přiznání. Procení normou pro správu 

poplatku je daňový řád, podle kterého je poplatek daní.   
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3. Spotřební daně a jejich správa podle komodit 

Spotřební daně patří mezi daně nepřímé, uplatňují pevné sazby daně a mají významný 

podíl na fiskálním celku. Celní správa České republiky je správcem spotřební daně od 1. 1. 

2004. Tuto kompetenci převzala od finančních orgánů.  

Správa spotřebních daní zahrnuje široký záběr činností. Jedná se zejména o činnosti 

spojené s vyhledáváním důkazních prostředků a informací o daňových subjektech 

vedoucích ke zjištění jejich daňových povinností. S tímto jsou spojeny i kontrolní 

kompetence při prověřování zdanění vybraných výrobků a jejich případné zajištění. Hlavní 

kompetencí je vedení daňového řízení, které je ve smyslu daňového řádu rozděleno na 

řízení nalézací, řízení při placení daně a řízení o mimořádných opravných a dozorčích 

prostředcích. Celní orgány dále provádějí povolovací řízení a na toto navazující zajištění 

spotřební daně ve smyslu složení jisté záruky. Celní správa provádí kontrolu a zpracování 

dokladů a informací týkajících se dopravy vybraných výrobků a to buď v režimu 

podmíněného osvobození od daně, nebo v režimu volného daňového oběhu. Většina 

zákonem o spotřebních daní upravených práv a povinností se vztahuje obecně na všechny 

komodity vybraných výrobků, některá práva a povinnosti se však liší podle konkrétní 

komodity. Jde zejména o podmínky pro osvobození od daně, zajištění daně, vracení daně a 

podmínky při realizaci dopravy vybraných výrobků.   

Spotřební daně jsou rozděleny podle jednotlivých komodit: 

 daň z minerálních olejů, 

 daň z lihu, 

 daň z piva, 

 daň z vína a meziproduktů, 

 daň z tabákových výrobků. 

3.1. Povolovací řízení a zajištění daně 

Zákon o spotřebních daních upravuje několik druhů povolení, která umožňují daňovým 

subjektům tzv. odklad platby spotřební daně nebo osvobození od spotřební daně. Tyto 

mechanizmy stanovují daňovým subjektům podmínky a povinnosti a to nejen při 

fungování jednotlivých povolení, ale i splnění legislativních a technický předpokladů 
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nutných pro jejich získání. Povolení vydávaná na základě zákona o spotřebních daních 

jsou: 

 Povolení k provozování daňového skladu,  

 Oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků,  

 Oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných výrobků,  

 Zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od 

daně, 

 Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového 

oběhu. 

Daňová povinnost se může přenést mezi jednotlivými daňovými sklady a to dopravou 

vybraných výrobků mezi jednotlivými daňovými sklady, která se také uskutečňuje 

v režimu podmíněného osvobození od daně. Daňová povinnost tak nevznikne výrobci, ale 

tomu, kdo vybrané výrobky uvede do volného daňového oběhu. Obdobný systém je 

uplatňován i u oprávněného příjemce.   

Zvláštní povolení, které umožňuje přijímat a užívat vybrané výrobky osvobozené od 

spotřební daně, je systém, který principiálně pracuje s konečným účelem použití vybraného 

výrobku. Osvobození je podmíněno účelem spotřeby a daňová povinnost vznikne 

daňovému subjektu použitím minerálního oleje k jinému účelu, než povolení stanovuje. 

Povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu 

umožňuje daňovým subjektů nakupovat zkapalněné ropné plyny včetně spotřební daně. [1] 

Jak bylo výše uvedeno, povolení vydávaná podle zákona o spotřebních daních využívají 

režimu podmíněného osvobození od daně. Aby správce měl zaručeno, že budoucí daňová 

povinnost bude přiznána a uhrazena je nutné před vydáním povolení daň ze strany 

daňových subjektů daň zajistit. Zajištění daně může být poskytnuto těmito formami: 

a) složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet celního úřadu, 

b) bankovní zárukou,  

c) ručením. 
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Výše poskytnutého zajištění se vztahuje k množství přijímaných, vyráběných, 

skladovaných nebo dopravovaných vybraných výrobků. Protože u velkých výrobců 

vybraných výrobků může dosahovat zajištění velmi vysokých částek, které by daňový 

subjekt enormně finančně zatěžovaly, upravuje zákon o spotřebních daních u většiny 

komodit maximální částku zajištění pro jeden daňový sklad. Každé poskytnuté zajištění 

daně je převedeno do systému globálních záruk a tento systém každému zajištění 

vygeneruje číslo záruky GRN, které je formou Osvědčení o záruce zasláno daňovému 

subjektu, který zajištění poskytl. [1] 

3.2. Doprava vybraných výrobků 

Dopravu vybraných výrobků lze rozdělit do několika kategorií podle režimu, ve kterém je 

doprava realizována. Jedná se o dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného 

osvobození od daně, o dopravu vybraných výrobků uvedených do volného daňového 

oběhu a o dovoz vybraných výrobků ze třetích zemí, tedy ze zemí mimo Evropskou unii.  

3.2.1. Doprava vybraných výrobků v reţimu podmíněného osvobození od daně. 

Jedná se o dopravu vybraných výrobků, kde tyto výrobky jsou dopravovány bez 

odpovídající částky spotřební daně. Většina doprav vybraných výrobků v režimu 

podmíněného osvobození od daně je prováděna z daňového skladu do daňového skladu, 

nebo z daňového skladu oprávněnému příjemci. Zahajovat lze tuto dopravu i v místě 

dovozu do Evropského společenství a ukončovat naopak v místě vývozu z Evropského 

společenství.  

Před zahájením dopravy v režimu podmíněného osvobození od daně je nutné zajistit daň 

ve výši daně odpovídající množství dopravovaných vybraných výrobků. Odesílatel vyplní 

údaje povinné pro zahájení dopravy, mimo jiné množství dopravovaného výrobku, jeho 

specifikaci formou kombinované nomenklatury celního sazebníku a daňovým číslem 

výrobku a číslo záruky pro poskytnutí zajištění. Podle těchto údajů je zjištěna výše daně a 

odpovídající částka je blokována na poskytnuté záruce. Tato částka je systémem pro 

kontrolu dopravy blokována do okamžiku ukončení dopravy a je celá uvolněna pouze 

v případě, že během dopravy nedojde ke ztrátám převyšujícím technicky zdůvodnitelné 

ztráty při dopravě. [1] 
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3.2.2. Doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu. 

Při tomto druhu dopravy z jiného členského státu EU má příjemce obdobné povinnosti 

jako plátce. Při dopravě vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu na 

území České republiky je odesílatel pouze povinen písemně uvědomit před zahájením 

dopravy celní úřad. 

V obou případech se jako doklad doprovázející vybrané výrobky při dopravě používá 

zjednodušený průvodní doklad ve třech vyhotoveních. A to pro odesílatele, dopravce a 

příjemce. [1] 

3.3. Vybrané komodity spotřebních daní 

V této kapitole jsou uvedeny komodity podléhající spotřebním daním, u nichž dochází 

k největším daňovým únikům. Patří k nim zejména minerální oleje, líh a tabákové 

výrobky. Jejich správa a s ní spojené kontrolní činnost vyžadují specifický přístup 

aplikovatelný podle druhu komodity. K eliminaci daňových úniků je nutné stále rozvíjet 

způsoby ověřování skutečné daňové povinnosti a inovovat kontrolní mechanismy. To je 

nezbytné pro zefektivnění výběru spotřebních daní.  

3.3.1. Minerální oleje 

Co je předmětem spotřební daně definuje § 45 zákona o spotřebních daních. Jsou to 

minerální oleje uvedené pod kódy kombinované nomenklatury 2710 a 2711 a jejich směsi. 

Pokud nebudeme používat definici vyplývající z kombinované nomenklatury celního 

sazebníku, lze zjednodušeně říci, že spotřební dani z minerálních olejů podléhají motorové 

benziny, střední a těžké plynové oleje (např. nafta), zkapalněné ropné plyny (označované 

také jako LPG) a směsi vyrobené z těchto olejů. Pro výrobu směsí se používají metylestery 

a etylestery mastných kyselin, etyl-terciál-butyl-éter a kvasný bezvodý zvláštně nebo 

obecně denaturovaný líh. Dále jsou to minerální oleje svým složením podobné výše 

uvedeným, pokud jsou použity pro pohon motorů nebo výrobu tepla nebo pro výrobu 

směsí takto použitelných. Spotřební dani z minerálních olejů podléhají minerální oleje 

přesně vymezené zákonem a další minerální oleje v zákoně uvedené, u nichž vznikne 

daňová povinnost až jejich konečných způsobem spotřeby. 

Základem pro výpočet spotřební daně z minerálních olejů je jejich množství v 1000 litrech 

při teplotě 15 ºC. Výjimkou jsou zkapalněné ropné plyny, u nichž je základem daně 

množství čisté hmotnosti v tunách. Daň se vypočte vynásobením tohoto množství, 
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matematicky zaokrouhleného na dvě desetinná místa, příslušnou sazbou daně. Sazby daně 

z minerálních olejů jsou uvedeny v § 48 zákona o spotřebních daních. 

Tab. č. 1 – Sazby spotřební daně z minerálních olejů 

Kód 

nomenklatury 
Popis vybraného výrobku Sazba daně 

2710 

motorové benziny, ostatní benzíny 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 benziny, ostatní benzíny 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 a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 

písm. b) 
10 950 Kč/1000 l 

těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) 472 Kč/t 

odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) 660 Kč/1 000 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 

[1] 

Směsi minerálních olejů se zdaňují sazbou pro minerální oleje, ze kterých je tato směs 

vyrobena. Výjimku tvoří směs středních a těžkých plynových olejů určených pro pohon 

vznětových motorů s metylestery řepkového oleje, za podmínky minimálního obsahu 

metylesteru řepkového oleje 30 % objemových. Tato sazba 7 665Kč/1000 litrů je do jisté 

míry forma daňového zvýhodnění metylesterů řepkového oleje jako alternativního paliva. 

Minerální oleje lze používat a spotřebovávat i bez toho, aby vznikla daňová povinnost. 

Osvobození se vztahuje k účelu použití a to jinak, než pro pohon motorů, nebo výrobu 

tepla. Jde o výrobu výrobků, které nejsou předmětem daně, použití minerálních olejů 

například k mazání a čištění ve strojírenství, dále používané k mineralogickým a 

metalurgickým procesům. Osvobození od daně se vztahuje také na použití minerálních 

olejů pro leteckou dopravu a letecké práce, pro plavby po vodách na daňovém území 

České republiky. Nevztahuje se však na soukromé rekreační létání a soukromé rekreační 

plavby. Čisté metylestery nebo etylesterymastných kyselin, rostlinné oleje nebo minerální 

oleje vyrobené z nepotravinářských částí biomasy nebo biologického odpadu jsou 

osvobozeny i v případě, že jsou použity pro pohon motorů nebo výrobu tepla. 
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Komodita minerální oleje je specifická v oblasti vracení spotřební daně. Podle speciálních 

ustanovení zákona o spotřebních daních se provádí vracení spotřební daně. [1] 

Nejčastější typy daňových úniků v oblasti minerálních olejů 

V oblasti minerálních olejů lze uvést, že daňové úniky jsou spojeny s několika instituty. 

Jsou to zneužívání vydaného povolení a nelegální výroba pohonných hmot. Pokud 

z celkové ceny jednoho litru pohonné hmoty tvoří zhruba jednu třetinu spotřební daň, lze 

takto i vykalkulovat případné zisky z jejich nelegální výroby. Z tohoto důvodu jsou tito 

nelegální výrobci ochotni investovat nemalé finanční částky do technického zázemí, 

organizace obchodů s jejich produkty a nakonec i právního zastoupení. 

Oprávněný příjemce 

V první oblasti uvádím princip vzniku daňového úniku realizovaný oprávněným 

příjemcem minerálních olejů. Tento způsob je značně přímočarý a vztahuje se většinou ke 

krátkému časovému období, někdy pouze k jednomu zdaňovacímu období. Na počátku 

musí subjekt získat povolení pro opakované přijímání vybraného výrobku. Navrhovatel 

musí tedy splnit podmínky pro vydání povolení a předložit doklady, které potvrzují 

bezúhonnost v několika oblastech. Zejména jde o bezdlužnost vůči zdravotním 

pojišťovnám, sociálnímu zabezpečení apod. Proto je využita společnost bez historie, která 

je mnohdy založena účelově. Dalším důležitým faktorem je trestní bezúhonnost 

statutárního orgánu, která je při přijetí návrhu prověřována správcem daně. K tomuto účelu 

je využíván element známý jako „bílý kůň“. Pokud navrhovatel splní všechny podmínky, 

je zahájeno řízení k vydání povolení. Povolení vydává celní ředitelství, které využívá 

k prověření údajů uváděných navrhovatele analytické oddělení. Když není důvod proč 

povolení nevydat, je vydáno. I když má celní ředitelství indicie, které nasvědčují tomu, že 

by mohlo dojít k daňovému úniku, a rozhodne se povolení nevydat, musí rozhodnutí o 

zamítnutí návrhu řádně zdůvodnit. Navrhovatel má pak možnost se proti tomuto 

rozhodnutí odvolat a nakonec povolení získá.  

Subjekt, už jako držitel povolení, musí zajistit spotřební daň a to ve výši odpovídající 

množství přijímaných vybraných výrobků v jednom daňovém období. Při modelové situaci 

předpokládaného množství přijatého v jednom zdaňovacím období 50 000 litrů motorové 

nafty, musí oprávněný příjemce zajistit 550 000 Kč. Jako držitel povolení může oprávněný 

příjemce přijímat vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, 
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tedy bez daně. Povinnost daň přiznat a zaplatit se vztahuje k zdaňovacímu období, ve 

kterém jsou vybrané výrobky přijaty. Subjekt přijme za jedno zdaňovací období 

nepoměrně větší množství vybraného výrobku. Nesplní oznamovací povinnost stanovenou 

zákonem o ochraně ovzduší, kde nelze v současné době uložit žádnou sankci. Ukončení 

dopravy je realizováno v místě stanoveném v povolení, ale v době ukončení dokladů (dnes 

již elektronicky) je vybraný výrobek již distribuován dál. Subjekt podá za zdaňovací 

období daňové přiznání (do 25. dne po konci zdaňovacího období), ale daň nikdy nezaplatí. 

Protože je daň splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období, získá subjekt časový 

prostor k likvidaci důkazních prostředků nebo pokračování v protiprávní činnosti. 

V okamžiku, kdy začne správce daně vůči subjektu provádět kroky ke správnému zjištění 

daňové povinnosti, je subjekt nekontaktní nebo je mnohdy v insolvenci.  

Pokud se vrátíme k modelové situaci a subjekt přijme v režimu podmíněného osvobození 

místo 50 000 litrů motorové nafty, na které je vázáno zajištění daně, množství 500 000 

litrů, vznikne daňová povinnost ve výši 5 475 000 Kč. Subjekt v okamžiku přijetí 

motorové nafty prodá tyto pohonné hmoty za výhodnou cenu a s daňovým dokladem 

včetně spotřební daně. K dopravě pohonných hmot je využit najatý dopravce a pohonné 

hmoty jsou ihned distribuovány na čerpací stanice. Pokud správce daně zjistí ještě před 

dnem splatnosti daně, že oprávněný příjemce přijal množství vybraného výrobku, jež 

značně přesahuje zajištění daně, může využít ustanovení § 167 daňového řádu a vydat 

zajišťovací příkaz. Tímto institutem uloží subjektu zaplacení částky, která odpovídá dosud 

nestanovené dani. Subjekt nesplní povinnost uloženou zajišťovacím příkazem a správce 

daně má pravomoc zřídit zástavní právo a následně částku vymáhat. Po datu splatnosti je 

zajišťovací příkaz exekučním titulem. Subjekt ale nemá žádný majetek a správce daně 

může pouze použít poskytnuté zajištění na úhradu nesplacené daně. V případě uvedeného 

fiktivního případu zůstane daňový nedoplatek ve výši 4 925 000 Kč. Subjekt je 

v insolvenci a platební výměr na spotřební daň je nutné předložit soudu, aby byla částka 

daně uznána jako pohledávka. 

Správce daně musí souběžně dát podnět celnímu ředitelství k odejmutí povolení. Do 

okamžiku odejmutí povolení je v databázi, kterou využívají přes webové rozhraní i daňové 

sklady pro ověření faktu, zda mohou vydat k dopravě v režimu podmíněného osvobození 

vybrané výrobky, platné povolení. Subjekt tak může nakoupit u provozovatele daňového 

skladu vybraný výrobek bez spotřební daně na základě platného povolení.  
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Protiprávní jednání částečně eliminovalo zavedení elektronického systému pro přepravu a 

sledování výrobků podléhající spotřební dani (EMCS), kdy jsou v něm od 1. ledna 2011 

povinně uvedeny všechny dopravy v režimu podmíněného osvobození od daně realizované 

na území EU. V okamžiku zahájení dopravy lze zobrazit o této dopravě všechna data. Je 

tedy možno sledovat přijaté množství ve vztahu k výši zajištěné daně a správce daně získá 

časový předstih pro případné kroky při nutnosti vydání zajišťovacího příkazu.  

Přijímání a uţívání vybraných výrobků osvobozených od daně. 

Další způsob vzniku daňového úniku se vztahuje k porušení podmínek stanovených 

zvláštním povolením pro přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně. 

Protiprávní jednání v této oblasti má dlouhodobý charakter. I zde je nutné nejdříve získání 

povolení, které opravňuje jeho držitele přijímat a užívat minerální oleje, které jsou pro svůj 

účel používání osvobozeny od spotřební daně. Povolení vydává celní ředitelství a to už by 

mělo rozpoznat případnou rizikovost žadatele o povolení. Primárně jsou minerální oleje 

osvobozeny od spotřební daně, pokud jsou používány pro jiný účel, než je pohon motorů a 

výroba tepla. Když celní ředitelství shledá účel používání vyhovující pro uplatnění 

osvobození a žadatel splní všechny náležitosti návrh, je povolení vydáno. Použiji opět 

fiktivní subjekt a jeho jednání v okamžiku, kdy již je vlastníkem povolení. Subjekt přijímá 

minerální olej, který je osvobozen od spotřební daně, a používá ho k výrobě produktu, 

který není předmětem daně. Výroba může spočívat pouze v míchání jednotlivých druhů 

minerálních olejů tak, že výsledný produkt má rozdílné číslo kombinované nomenklatury, 

než vstupní suroviny. Výrobek má obchodní označení, které jasně naznačuje, že není určen 

pro pohon motorů nebo výrobu tepla. Subjekt si může zažádat o závaznou informaci ve 

věci sazebního zařazení svého výrobku. Tento krok podnikne jen v případě, že si bude jist, 

že výsledné sazební zařazení nebude konsolidovat se sazebním zařazením některé 

z pohonných hmot. Subjekt má závaznou informaci na sazební zařazení, které 

zjednodušeně potvrzuje nemožnost využít výrobek jako pohonnou hmotu. Subjekt zahájí 

výrobu a prodává výrobek, který je skutečně využíván k jinému účelu, než je pohon 

motorů a výroba tepla. 

V další fázi změní subjekt technologii výroby a to nepatrnou úpravou, například změnou 

receptury, kdy dojde ke změně poměrů jednotlivých vstupních surovin. Cílem změny je, 

aby výsledný výrobek byl svými chemickými vlastnostmi podobný pohonné hmotě. 
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Většinou se jedná o střední oleje, mezi něž patří i motorová nafta (KN 2710 19 41). 

Změněný výrobek je pak dokladově prodáván přes řetěz několika společností. Ve 

skutečnosti je distribuován překupníkům s pohonnými hmotami. Doklady o prodeji jsou 

řádně zaúčtovány a zaevidovány. Subjektu podle dokladů, které prokazují prodej výrobku, 

jenž není předmětem daně, nevzniká daňová povinnost. Tato nelegální činnost subjektu je 

prováděna v dlouhém časovém období, a proto dosáhne daňový únik astronomických 

hodnot. Správce daně mnohdy nezjistí z dokladů žádné indicie vedoucí k odhalení 

protiprávního jednání subjektu. Jediným jeho nástrojem jsou pravidelné odběry vzorků. 

Odhalení takové činnosti subjektu je až výsledkem práce specializovaného útvaru pátrání, 

které může v odůvodněných případech využít operativní techniku.  

Po odhalení nezákonné činnosti subjektu je nutné správně zjistit a stanovit spotřební daň. 

Správce daně musí zahájit daňové řízení a v jeho průběhu získat důkazní prostředky, které 

prokážou vznik daňové povinnosti a správně zjistí množství minerálního oleje, které pak 

tvoří základ spotřební daně. Pro daňové řízení nelze použít důkazy zjištěné v průběhu 

trestního řízení. Proto je nutné všechny skutečnosti zjistit a ověřit znovu v rámci řízení 

daňového. 

Vznik daňové povinnosti se zpětně dokazuje velice obtížně, zejména když se jedná o delší 

časové období, například jeden rok. Subjekt je v daňovém řízení většinou zastupován 

daňovým poradcem, který se primárně zaměřuje na procesní pochybení při daňovém 

řízení. Většinou je přímá úměra mezi daňovým únikem a věhlasem daňového poradce či 

právního zástupce. Subjekt bleskově převede movitý a nemovitý majetek na připravenou 

záložní společnost a je insolventní. Správce daně musí jednat rychle a prostřednictvím 

zajišťovacího příkazu se dopracuje k exekučnímu titulu. Pokud správce daně dokáže 

stanovit daň, která se váže k nelegálně vyrobeným vybraným výrobkům, vydá platební 

výměr, který je v insolvenčním řízení veden jako pohledávka. Daň je tedy předepsána, ale 

není uhrazena a mnohdy uhrazena nikdy nebude. 

V případě, že není v soudním procesu jednotlivým osobám, podílející se na nelegální 

výrobě pohonných hmot, prokázán úmysl krácení daně, jsou tyto osoby pak bezúhonné, dál 

podnikají a využívají zisků z nelegální činnosti. Opět figurují v daňových subjektech 

v pozicích statutárních orgánů, nebo jsou majiteli těchto firem. 
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Nelegální výroba pohonných hmot přimícháváním 

Jak již bylo uvedeno, největším motivačním prvkem k páchání protiprávního jednání 

v oblasti minerálních olejů jsou zisky spojené s distribucí a prodejem pohonných hmot. 

Dalším elementem této oblasti je přimíchávání minerálních olejů, které neobsahují 

spotřební daň do již zdaněných pohonných hmot. Vždy se jedná o složky, které do jisté 

míry ovlivní chemické parametry výsledné pohonné hmoty, ale zásadně nezmění její 

složení do té míry, aby pohonná hmota nevyhověla požadavků normy pro motorová paliva 

(automobilový benzín: ČSN EN 228, motorová nafta: ČSN EN 590).  

Do automobilových benzínů se jako příměsi využívají látky, které v nich jsou již obsaženy. 

Jedná se o těkavé látky, jenž mají podobné fyzikálně chemické vlastnosti. Jsou to zejména 

různé druhy technických benzinů, rozpouštědla na bázi alifatických a aromatických 

uhlovodíků, nebo kyslíkaté deriváty uhlovodíků. Nejčastěji používané látky jsou 

aromatické uhlovodíky jako je toluen, dále technické benziny a xylen. V případě motorové 

nafty jsou jako příměsi používány technické benziny, rozpouštědla mající charakter 

středních olejů, lehké a extralehké topné olej a vyšší aromatické uhlovodíky. Technické 

benziny a střední oleje značně snižují bod vzplanutí motorové nafty, vzorek pak nevyhoví 

ČSN EN 590 v tomto parametru. Topné oleje musí obsahovat značkovač a barvivo. 

Značkovač lze poměrně lehce identifikovat. Jako příměsi jsou často používány tzv. 

základové oleje, které jsou svými fyzikálně chemickými vlastnostmi podobné topným 

olejům a přestože samy o sobě nesplňují parametry motorové nafty, pro přimíchání do 

většího množství motorové nafty je lze využít.   

Pro tento druh nelegální výroby pohonných hmot nejsou nutné ze strany subjektu žádné 

velké investice. Stačí skladovací prostor, který umožňuje přečerpávání minerálních olejů 

z automobilových cisteren a zpět. Ideální pro tuto činnost je železniční vlečka s čerpacím 

zařízením, kde jako nádrž slouží pronajatá železniční cisterna. Subjekt nakoupí příměs a 

uskladní ji v nádrži. Nákup této příměsi, jenž není předmětem daně, není nikde evidován a 

zaúčtován. Ve vztahu k pohonným hmotám funguje subjekt jako distributor. Nakoupí 

pohonné hmoty od prověřeného zdroje včetně spotřební daně a umístí je do skladovacích 

prostor. V těchto skladovacích prostorách dojde ke smíchání příměsi se zdaněným 

motorovým palivem. Subjekt dále přeprodá pohonné hmoty jinému odběrateli, případně 

využije dokladově prodej přes dodavatelský řetězec. Při prodeji je už celé množství hmoty 
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včetně spotřební daně. Dojde tak k daňovému úniku ve výši odpovídající množství příměsi 

obsažené v pohonné hmotě. Subjekt je tak v pozici toho, kdo použil minerální oleje, které 

nejsou předmětem daně pro pohon motorů a stává se tak plátcem ve smyslu ustanovení § 

44 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních, podle § 46 odst. 2 písm. c) téhož zákona 

mu vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit.  

Nelegální přimíchávání příměsí do pohonných hmot lze odhalit zejména kontrolní činností 

zaměřenou na kontrolu dopravy minerálních olejů, odběry vzorků a zmapování 

distribučních kanálů pohonných hmot.  

Protože jsou látky používané jako příměsi v minerálním oleji do něhož jsou přimíchávány 

již obsaženy, jsou často obtížně zjistitelné. Hlavním problémem je jejich kvantifikace na 

základě rozboru vzorku. Výsledek analýzy dává správci daně pouze informaci, že se jedná 

o nestandardní vzorek pohonných hmot a je zde pravděpodobnost přimíchávání. Správce 

daně pak musí tímto směrem zaměřit svou kontrolní činnost. 

3.3.2.  Líh 

Předmětem daně z lihu je líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kombinovanou 

nomenklaturou 2204, 2205 a 2206 pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více 

než 22 % objemových etanolu. Vyjma těchto výrobků a výrobků uvedených pod 

kombinovanou nomenklaturou 2203 je předmětem daně i líh obsažený v jakýchkoliv 

výrobcích, kde celkový obsah lihu tvoří 1,2 % objemových etanolu. Zjednodušeně se jedná 

o všechny nápoje obsahující líh, které nejsou předmětem daně z piva nebo vína a 

meziproduktů. 

Tab. č. 2 – Sazby spotřební daně z lihu 

Kód 

nomenklatury 
Popis vybraného výrobku Sazba daně  

2207 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem 

nomenklatury 2207  
28 500 Kč/hl etanolu  

2208 

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem 

nomenklatury 2208 s výjimkou destilátů z 

pěstitelského pálení  

28 500 Kč/hl etanolu  

líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského 

pálení  
14 300 Kč/hl etanolu  

ostatní  líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními 

kódy nomenklatury  
28 500 Kč/hl etanolu  

[1] 



Tomáš Javůrek: Racionalizace správy spotřebních daní 

2011  17 

 

Základem spotřební daně z lihu je množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu při 

teplotě 20 ºC zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Daň se vypočte vynásobením základu 

daně příslušnou sazbou. 

Snížená sazba spotřební daně z lihu se vztahuje pouze k lihu obsaženého v ovocných 

destilátech z pěstitelského pálení. Pěstitelské pálení je výroba ovocných destilátů z ovoce, 

které pěstitel vypěstoval na vlastním nebo z jiného právního důvodu užívaném pozemku 

nebo z ovoce získaného formou naturálního plnění. Tato výroba ovocných destilátů zůstala 

zachována v České republice na legální úrovni i po vstupu České republiky do Evropské 

unie a to zejména z důvodu tradičního způsobu zpracování přebytků ovoce, který má na 

našem území historické kořeny.  

Od spotřební daně je osvobozen líh, který vstupuje jako materiál do výroby potravin, léčiv, 

určený k aromatizaci nápojů a potravin. Dále je od daně osvobozen denaturovaný líh, 

přiboudlina a líh, který je obsažen ve výrobcích vyrobených z denaturovaného lihu. [1] 

Nelegální výroba lihovin. 

V oblasti lihu lze uvést dva základní typy nelegální činnosti. Jednou je mimobilanční 

výroba kvasného lihu a druhým je nelegální výroba alkoholických nápojů. Motivačním 

impulsem pro tuto činnost je opět výše sazby u této komodity, která koresponduje 

s předpokládanými výnosy z nelegální výroby lihovin. 

První typ se týká výrobců lihu, tedy lihovarů. Subjekt musí být vlastníkem povolení 

k provozování daňového skladu. Dále musí splňovat podmínky pro vydání koncese pro 

výrobu a úpravu lihu, kterou vydává Ministerstvo zemědělství. Na základě vydané koncese 

a povolení pro provozování daňového skladu vyrábí subjekt líh. Povinností subjektu je 

mimo jiné vedení evidence vyrobeného lihu. Správce daně provádí pravidelné kontroly 

množství vyrobeného lihu a stavu zásob. Pro to, aby mohl subjekt vyrábět mimobilanční 

líh, je nutná úprava technologie a skladovacích prostor. Pro tuto nelegální výrobu je nutné 

odstranění závěr celního úřadu zejména na měřícím zařízení a jejich opětovná instalace pro 

případ kontroly ze strany správce daně. Skladovací zařízení je například upraveno tak, že 

měřící zařízení ukazující výšku hladiny v nádrži je na stejné úrovni bez ohledu na množství 

skladovaného lihu. Mimobilančně vyrobený líh je potom distribuován v menším množství 

(do 1 000 litrů) přímo do prostor, kde dochází k výrobě lihovin.  
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Dalším typem získání lihu pro nelegální výrobu lihovin je jeho dovoz z některé ze 

členských zemí Evropské unie. Tímto způsobem získaný líh pochází v poslední době 

zejména z Polska a týká se subjektů, které operují v oblasti severní Moravy. 

Pravděpodobnost záchytu tohoto lihu při jeho dopravě je minimální a závisí na znalosti 

prostředí a zaměření kontrolní činnosti správce daně. 

Výrobna lihovin většinou disponuje plnící linkou a etiketovacím strojem. Nevyžaduje ani 

velké prostory pro její umístění. Lihoviny jsou zde vyráběny tzv. studenou cestou. 

Zjednodušeně je líh smíchán v určitém poměru s trestí a vodou. Výsledný výrobek je 

mnohdy označen etiketou fiktivního výrobce a distribuován k prodeji. Cena těchto lihovin 

může být značně pod úrovní obdobných výrobků na trhu, protože neobsahuje spotřební 

daň, která u legálně vyrobených lihovin tvoří značnou část ceny. Lihoviny samozřejmě 

nejsou značeny kontrolní páskou, takže musí být až do okamžiku jejich prodeje 

konečnému konzumentovi „ukryty“ před zraky kontrolního orgánu. To značně komplikuje 

jejich distribuci, ale dokud je poptávka, je i nabídka. 

Největším problémem týkajícím se lihu je dle mého názoru prodej nelegálně vyrobených 

lihovin v místech, kde se lihoviny prodávají v rozlévané formě. Subjekt provádějící 

nelegální výrobu lihovin zásobuje tímto produktem společenská zařízení, kde je 

předpoklad zvýšené konzumace rozlévaných lihovin. Tyto lihoviny mohou být 

distribuovány v kanystrech nebo maloobjemových barelech a na místě spotřeby jsou 

přelévány do již použitých lahví. Z těchto lahví jsou tak rozlévány při samotném prodeji. 

V případě kontroly jsou lihoviny umístěné sice v otevřených, ale v souladu se zákonem o 

povinném značení lihu v označených lahvích a kontrolovaný subjekt je k nim schopen i 

předložit daňové doklady. Správce daně může ověřit kontrolní pásku a předložené doklady. 

Pokud nejsou během kontroly zjištěny v prostorách provozovny důkazy o přelévání 

neznačeného lihu, je kontrola negativní. Možností je také odběr vzorku. Celně technická 

laboratoř pak dokáže porovnat zjištěné hodnoty s originálním nápojem a její výsledek 

může být indicií pro další kontrolní činnost. 

Na našem trhu se vyskytli i lihoviny, které jsou vyrobeny z denaturovaného lihu. Tento líh 

je od spotřební daně osvobozen a denaturace by měla zajistit nepoužitelnost tohoto lihu ke 

konzumaci. Přesto dochází k tomu, že denaturační prostředky jsou z lihu chemickou cestou 
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odstraňovány a líh je pak používán na výrobu lihovin zejména bylinných druhů. Takto 

vyrobené lihoviny mohou poškodit zdraví konečných konzumentů. 

V této oblasti nemohu nezmínit poslední druh nelegální výroby lihovin a to je domácí 

výroba destilátů. Tato výroba má na našem území dlouhou tradici a neodmyslitelně patří 

k severovýchodní oblasti České republiky. Protože se většinou jedná o výrobu destilátů pro 

osobní spotřebu a v mnohdy se nestává předmětem prodeje, je v nás zakořeněna 

společenská tolerance vůči tomuto fenoménu. Z pohledu zákona o lihu a zákona                 

o spotřebních daních jde o nelegální výrobu destilátů. Hlava II zákona o spotřebních 

daních nezná osvobození od spotřební daně pro líh (destilát) vyrobený na domácím 

zařízení pro osobní spotřebu tak, jak je tomu například u piva nebo vína. Ze surovin, které 

osoba vypěstuje, si může nechat vyrobit destilát pouze v pěstitelské pálenici. Provozovatel 

pak odvede spotřební daň se sníženou sazbou. Množstevní limit takto vyrobeného lihu je 

za jedno výrobní období (1. 7. – 30. 6.) je 30 litrů etanolu na osobu, což představuje 60 

litrů padesátiprocentního destilátu. [2] 

Sazba spotřební daně z lihu je nejvyšší v poměru na měrnou jednotku mezi všemi 

komoditami podléhajícími spotřební dani. Z tohoto důvodu jsou subjekty provádějící 

nelegální výrobu lihu nebo lihovin značně motivovány ke své činnosti. 

3.3.3. Tabákové výrobky 

Předmětem spotřební daně z tabákových výrobků jsou cigarety, doutníky, cigarillos a tabák 

ke kouření.  

Pro výpočet daně u cigaret je důležitá cena pro konečného spotřebitele, která je základem 

pro procentní část daně. Základem pro pevnou část daně u cigaret je množství v kusech. U 

doutníků a cigarillos je základem daně množství v kusech a u tabáku ke kouření množství 

v koligramech. Cena pro konečného spotřebitele je stanovena Zákonem č. 526/1990 Sb.,    

o cenách jako cena jednotkového balení určeného k přímé spotřebě. Tato cena je uvedena 

na tabákové nálepce a obsahuje i daň z přidané hodnoty.  

Spotřební daň se u doutníků, cigarillos a tabáku vypočte jako součin základu daně a pevné 

sazby. U cigaret tvoří spotřební daň součet procentní části (součin procentní části sazby     

a ceny pro konečného spotřebitele dělený stem) a pevné části (součin pevné části sazby      

a počtu kusů). Při použití minimální sazby daně tvoří daň součin minimální sazby daně      

a počtu kusů. 
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Tab. č. 3 – Sazby spotřební daně z tabákových výrobků 

Popis vybraného 

výrobku 

Sazba daně  

Procentní část  Pevná část  Minimální  

cigarety  28% 1,07 Kč/kus  
celkem, nejméně 

však 2,01 Kč/kus 

doutníky, cigarilos   1,15 Kč/kus  
  

tabák ke kouření   1 340,00 Kč/kg  
  

ostatní tabák   1340,00 Kč/kg  
  

[1] 

Osvobození od spotřební daně se u tabákových výrobků vztahuje výlučně na výrobky 

určené pro zkoušky týkající se kvality, které jsou prováděny pouze v akreditovaných 

laboratořích. 

Pro tabákové výrobky jsou zákonem o spotřebních daních stanoveny další podmínky. Na 

daňovém území musí být značeny tabákovou nálepkou a musí být prodávány 

v jednotkovém balení, vyjma doutníků a cigarillos, u kterých je povolen kusový prodej. U 

prodeje tabákových výrobků v jednotkovém balení musí být dodržena cena pro konečného 

spotřebitele. Prodejní cena nesmí být nižší ani vyšší. [1] 

Daňové úniky v oblasti tabákových výrobků 

Tabákové výrobky jsou oblíbenou komoditou ve vztahu k protiprávní činnosti spojené 

s výrobou, distribucí a prodejem neznačených tabákových výrobků nebo tabákových 

výrobků značených tabákovou nálepkou jinou než zákonem stanovenou.  

I zde lze rozdělit nelegální činnost do několika kategorií. Jedná se zejména o dovoz 

tabákových výrobků z třetích zemí. Ve většině případů jsou zeměmi původu těchto cigaret 

země bývalého Sovětského svazu. Dále je to doprava cigaret z jiných členských států a 

samotná nelegální výroba na daňovém území České republiky.  

Pokud se jedná o dopravu cigaret neznačených nebo značených jinou tabákovou nálepkou 

je tento způsob otázkou dobře fungující distribuce. Tabákové výrobky, konkrétně cigarety, 

mají při distribuci výhodu, že i osobním vozem lze přepravit značné množství cigaret. 

V poslední době jsou pro distribuci cigaret často využívány dodávky typu Ford Transit. 

Tabákové cigarety jsou od zdroje distribuovány do míst prodeje a tam jsou důkladně 
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ukryty. V mnoha zjištěných případech jsou tyto tabákové výrobky ukryty mimo prodejní 

místo a do tohoto jsou doručena až při konkrétní poptávce. Tímto prodejce minimalizuje 

pozitivní zjištění při provedené kontrole. Navíc pokud dojde k zjištění neznačených 

tabákových výrobků na prodejně, je jejich množství tak malé, že doměření daně, pokuta ve 

správním řízení a propadnutí těchto výrobků nepředstavuje pro prodejce zásadní 

ekonomickou újmu. Samozřejmostí u těchto prodejců je kalkulace množství ve vztahu 

k zahájení trestního řízení.  

U samotné výroby neznačených tabákových výrobků na území České republiky se vždy 

jedná o dokonalé výrobní zařízení včetně balící linky. Toto zařízení je umístěno 

v nevyužívaných skladovacích prostorech umístěných většinou v průmyslových čtvrtích. 

Samotný prostor je vždy využíván na základě smlouvy o pronájmu a to někdy přes několik 

pronajímatelů. Nelegální výroba tabákových výrobků je provozována, dokud jsou pro tuto 

výrobu polotovary. Hotové výrobky jsou okamžitě distribuovány. Distribuce je prováděna 

po předem vybudované síti až ke konečným prodejcům.  

Se značným důrazem na nestrannost správce daně a to i v oblasti národnostních menšin 

podnikajících na území České republiky musím uvést, že většina zjištěných případů 

v oblasti neznačených tabákových výrobků se týká podnikatelské činnosti příslušníků 

vietnamské komunity. 

Prodej neznačených tabákových výrobků je značným problémem. Cena jedné krabičky 

cigaret pro konečného spotřebitele nejprodávanější cenové kategorie je v současné době 

63,- Kč. Zhruba dvě třetiny z této částky tvoří spotřební daň. Spotřebitelé díky výši cenové 

hladiny vytvářejí poptávku po „levnějších“ cigaretách. Prodeji neznačených cigaret se 

tradičně daří v oblastech s vyšší nezaměstnaností, kde obyvatelstvo vykazuje nižší 

ekonomickou sílu. Jako správce daně někdy nabývám dojmu, že neznačenými cigaretami 

je zaplaveno celé území České republiky a boj s touto formou daňových úniků se podobá 

boji s větrnými mlýny.  
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4. Mechanismy správy a kontroly výběru spotřebních daní 

Jak již bylo uvedeno, správa spotřební daně je postavena převážně na vedení daňového 

řízení. To může být zahájeno na základě podání daňového subjektu, nebo z moci úřední. 

Správce daně je vždy povinen postupovat podle základních zásad správy daní, které jsou 

vymezeny v daňovém řádu. 

4.1. Postupy pouţívané při správě spotřebních daní 

Správa spotřebních daní zahrnuje široký záběr činností. Jedná se zejména o činnosti 

spojené s vyhledáváním důkazních prostředků a informací o daňových subjektech, 

vedoucích ke zjištění jejich daňových povinností. S tímto jsou spojeny i kontrolní 

kompetence při prověřování zdanění vybraných výrobků a jejich případné zajištění. Hlavní 

kompetencí je vedení daňového řízení, které je ve smyslu daňového řádu rozděleno na 

řízení nalézací, řízení při placení daně a řízení o mimořádných opravných a dozorčích 

prostředcích. Celní orgány dále provádějí povolovací řízení a na toto navazující zajištění 

spotřební daně ve smyslu složení jisté záruky. Celní správa provádí kontrolu a zpracování 

dokladů a informací týkajících se dopravy vybraných výrobků a to buď v režimu 

podmíněného osvobození od daně, nebo v režimu volného daňového oběhu.  

Způsob správy spotřebních daní prováděný celními orgány nebo postupy, které jsou tímto 

orgánem, jako správcem daně, aplikovány jsou vymezeny daňovým řádem. Daňový řád 

přesně vymezuje postup správce daně a povinnosti daňových subjektů. Cílem tohoto 

postupu je správné zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady. Postupy při správě 

daní obecně jsou stanoveny v daňovém řádu, Hlava VI. [3] 

Jsou to tyto činnosti: 

 vyhledávací činnost, 

 místní šetření, 

 daňová kontrola 

 ústní jednání, 

 postupy k odstranění pochybností. 
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4.2. Vznik daňové povinnosti 

Vznik povinnosti spotřební daň přiznat a zaplatit je definován zákonem o spotřebních 

daních v ustanovení §§ 8 a 9. V ustanovení § 8 zákona o spotřebních daních je uvedeno: 

„Daňová povinnost vzniká výrobou vybraných výrobků na daňovém území Evropského 

společenství nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropského společenství“.  

Identifikace vzniku daňové povinnosti je zásadní okamžik pro případné zahájení daňového 

řízení. Pokud lze jednání daňového subjektu ztotožnit s literou zákona jako okamžik 

vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit, stává se plátcem ve smyslu § 4 zákona o 

spotřebních daních.  

Ve věci vzniku daňové povinnosti je nutné uvést termín „vybrané výrobky pro osobní 

spotřebu“. Zákonem o spotřebních daních je limitováno množství těchto výrobků takto: 

 minerální oleje – dopravované v běžných nádržích + 20 litrů, 

 zkapalněné ropné plyny – v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně 5 

tlakových nádob, 

 lihoviny – 10 litrů konečných výrobků, 

 pivo – 110 litrů, 

 meziprodukty pro výrobu piva nebo vína – 20 litrů, 

 víno – 90 litrů, z toho 60 litrů víno šumivé, 

 cigarety – 800 kusů, 

 cigarillos nebo doutníky o hmotnosti nejvýše 3 g/kus – 400 kusů, 

 ostatní doutníky – 200 kusů, 

 tabák ke kouření – 1 kilogram. 

Pokud tedy daňový subjekt skladuje nebo dopravuje vybrané výrobky, musí prokázat, že se 

jedná od vybrané výrobky pro osobní spotřebu (jejich množství nesmí překročit limity 

stanovené pro tyto výrobky), nebo musí prokázat zdanění těchto výrobků. Pokud tak 

neučiní, stává se plátcem.  

Vznik daňové povinnosti je nutné identifikovat zejména v činnostech subjektů, které mají 

znaky daňového úniku, zejména při kontrolní činnosti v terénu. V okamžiku, kdy má 
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správce daně jasné indicie, že došlo k protiprávnímu jednání v oblasti spotřebních daní, 

musí jednat rychle a procesně správně. Počátek zdokumentování daňového úniku je velice 

důležitý pro celý vývoj daňového řízení. [1] 

4.3. Podání daňového přiznání a splatnost daně 

V případě, že se subjektu vznikne daňová povinnost k některé ze spotřebních daní a on se 

tímto stane plátce, je povinen podat daňové přiznání. Daňové přiznání ke spotřební dani se 

předkládá samostatně za každou daň, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve 

kterém tato povinnost vznikla. Výjimkou je podání řádného daňového přiznání na vrácení 

daně podle speciálních ustanovení zákona o spotřebních daních, kde lhůta pro podání je 

nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy mohl být nárok poprvé uplatněn. Stejná lhůta je 

stanovena i pro podání dodatečného daňového přiznání a to šest měsíců od možnosti 

podání daňové přiznání, jehož se dodatečné daňové přiznání týká.  

Splatnost daně je do 40. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost 

daň přiznat a zaplatit. U spotřební daně z lihu je tato lhůta 55 dnů. 

V kauzách týkající se daňových úniků se odvíjí ochota daňového subjektu podat, při 

zjištění nezdaněného vybraného výrobku, daňové přiznání od výše případné spotřební 

daně. Z praxe lze potvrdit, že daňové přiznání podá už na základě ústního jednání nebo 

výzvy správce daně subjekt, u kterého byl zjištěn prodej neznačených tabákových výrobků 

nebo neznačeného lihu a to v menším množství. Pokud nejsou tyto komodity značené, je 

jasné, že jsou nezdaněné. Vznik daňové povinnosti je tady jasně prokázán.  

V případech, kdy je množství velké a tím je výše daně vysoká, je subjektem zpochybňován 

fakt, že on je skutečným plátcem. Pak je nutné získat dostatečné množství důkazních 

prostředků, na základě kterých lze daň správně zjistit a stanovit. Stejný proces je 

uplatňován u zpochybňování daňových dokladů předložených subjektem. [1] 

4.4. Vyměřovací řízení  

V případě vzniku spotřební daň přiznat a zaplatit mohou nastat dvě alternativy. Daňový 

subjekt daňové přiznání podá, nebo tak neučiní. V případě, že je prokázán vznik povinnosti 

daň přiznat a zaplatit a daňový subjekt daňové přiznání nepodá, vyzve jej správce daně 

k jeho podání v náhradní lhůtě. Podáním daňového přiznání vůči správci daně bylo 

zahájeno daňové řízení, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daně.  
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4.4.1. Konkludentní vyměření daně 

Správce daně primárně provádí kontrolu údajů uvedených v daňovém přiznání a 

v dokladech, které tvoří jeho přílohu. Jestliže správce daně neshledal při kontrole údajů 

uvedených v daňovém přiznání žádné pochybnosti o jejich správnosti, může spotřební daň 

vyměřit. Výsledkem vyměření spotřební daně je platební výměr.  

Z technického hlediska je okamžik vyměření spotřební daně zapsání údajů uvedených 

v daňovém přiznání na osobní účet daňového subjektu. K tomuto slouží softwarová 

aplikace ME-SPD. Aplikaci ME-SPD používá celní práva pro správu spotřebních daní od 

roku 2004 a od počátku jejího fungování doznala značných změn. Negativem systému je 

fakt, že k dnešnímu dni nebyla do aplikace implementována možnost tvorby platebních 

výměrů a jiných rozhodnutí. 

4.4.2. Vyměření daně při pochybnostech 

V okamžiku, kdy má správce pochybnosti o správnosti, průkaznosti, nebo úplnosti 

podaného daňového přiznání nebo pochybnosti o dokladech předložených s daňovým 

přiznáním, vyzve daňový subjekt k odstranění těchto pochybností.  

Postup odstranění pochybností je schematicky znázorněn na obrázku č. 1. 

4.4.3. Vyměření příslušenství daně 

Za příslušenství daně jsou ve smyslu daňového řádu definovány úrok, penále, pokuty a 

náklady řízení. Pokuta, úrok a penále vždy kopírují osud daně. [3] 

Prvním sankčním institutem, který může správce daně využít, je pokuta za opožděné 

podání daňového přiznání. V daňovém řádu je nově ustanovení upravující toleranční lhůtu 

pěti pracovních dnů, která se počítá od konce lhůty pro podání daňového přiznání. Dalším 

příslušenstvím daně je úrok z prodlení, který mám návaznost na splatnost daně a datum 

platby daně. Penále je uplatněno v případě, že doměřená daňová povinnost se liší oproti 

poslední známé dani. Penále tvoří procentuelní podíl z částky doměřené daně a je daňovým 

řádem stanoveno takto: 

 20 %, je-li daň zvyšována, 

 20 %, je-li snižován daňový odpočet,  

 1 %, je-li snižována daňová ztráta. 
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4.5. Kontrolní činnosti při správě daní 

Kontrolní činnosti spojené se správou spotřebních daní jsou primárně zaměřeny na 

prokázání zdanění vybraných výrobků, které jsou již uvedeny do volného daňového oběhu, 

kontrolu plnění podmínek vydaných povolení, vztahující se na vybrané výrobky v režimu 

podmíněného osvobození od daně a vybrané výrobky od daně osvobozené. 

4.5.1. Kontrola prokázání zdanění 

Daňový subjekt, který nakládá s vybranými výrobky uvedenými do volného daňového 

oběhu, je povinen prokázat zdanění těchto výrobků v souladu se zákonem o spotřebních 

daních. Činnost správce daně spočívá v ověření pravosti a věrohodnosti předložených 

dokladů. Ve smyslu zákona o spotřebních daních se jedná a daňový doklad, doklad o 

prodeji a doklad o dopravě. Správcem daně je zkoumáno, zda mají předložené doklady 

zákonem stanovené náležitosti. Dále zda kontrolované vybrané výrobky lze 

ztotožnit výrobky uvedenými na dokladu. V neposlední řadě je prověřen dodavatel 

uvedený na dokladu.  

U tabákových výrobků a lihovin se zkoumá i označení těchto výrobků tabákovou nálepkou 

a kontrolní páskou. Povinnost značit tabákové výrobky je zakotvena v zákoně o 

spotřebních daních (§ 114) a povinnost značit líh ve spotřebitelském balení upravuje zákon 

č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu. U kontrolních nálepek a pásek je prověřována 

jejich pravost. Protože oba kontrolní mechanizmy obsahují ochranné prvky a jsou 

vyrobeny z ceninového papíru s originálním průběžným vodoznakem, je ke kontrole jejich 

pravosti využívána UV lampa nebo kontrolní značkovač. Kontrolní páska na značení lihu 

navíc musí obsahovat desetimístný evidenční kód kontrolní pásky, jehož součástí je 

čtyřmístné registrační odběrné číslo, kód žádosti o přidělení kontrolních pásek a kód 

zařazení podle úrovně objemové koncentrace etanolu (obr. č. 2). Podle tohoto 

desetimístného kódu lze identifikovat výrobce a prověřit původ lihovin. Správce daně 

navíc při kontrole zdanění lihovin porovnává kódy na kontrolních páskách s databází již 

zachycených falešných pásek. [1] [4] 

Často jsou při kontrole zdanění správci daně předkládány doklady, které jsou vystaveny 

účelově a nemají náležitosti podle ustanovení § 5 zákona o spotřebních daních. Problémem 

je zejména jednání s podnikateli vietnamské národnosti. Tito zásadně uvádějí o zjištěném 

nezdaněném vybraném výrobku nepravdivé informace a účelově lžou. Dlouhodobým 
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trendem je uschování neznačených tabákových výrobků v prostorech prodejny nebo 

provozovny pro jinou osobu, kterou neznají jménem. Tímto způsobem se brání potvrzení 

vlastnictví k neznačeným tabákovým výrobkům a přenesení daňové povinnosti na jinou 

mnohdy „imaginární“ osobu. Stejný princip, ale dotažený dál, je praktikován ze strany 

těchto obchodníků tak, že ke vlastnictví k nezdaněným vybraným výrobkům se přihlásí 

konkrétní osoba, která toto i stvrdí do protokolu. Pak opustí Českou republiku a odletí do 

Vietnamu. V tomto případě je velice obtížné doměřit spotřební daň a případně propadnout 

vybrané výrobky. Důležitým faktem zůstává, že případnou vyměřenou spotřební daň nikdo 

neuhradí.  

Dalším příkladem účelového doložení zdanění se týká minerálních olejů. Kontrolou je 

zjištěna přeprava minerálních olejů ve větším množství bez jakýchkoliv dokladů. 

Kontrolovaná osoba tedy neprokáže zdanění, správce daně přistoupí k zajištění 

minerálního oleje. Ještě v průběhu kontroly si kontrolovaná osoba účelově zajistí doklad 

prokazující zdanění z čerpací stanice. Do protokolu potom žádá uvedení faktu, že 

minerální olej nakoupila na této čerpací stanici a doklad dodatečně doloží. Kontrolovaná 

osoba doloží potvrzující nákup zajištěného vybranému výrobku. Tímto dokladem je 

prodejní doklad z čerpací stanice. Je to přesně ten doklad, který si většina řidičů po nákupu 

pohonných hmot nepřevezme od obsluhy čerpací stanice. Tyto doklady zůstávají na 

čerpací stanici a jsou pak zneužívány pro tyto účely.  

Problematický je i postup správce daně při vyměřování daně u subjektů, které jsou součástí 

dodavatelského řetězce. Kontrola je provedena u subjektu A, u něhož je podezření, že 

vybraný výrobek není zdaněn. Subjekt A zdanění neprokáže v průběhu provádění kontroly 

a vybraný výrobek je zajištěn. V rámci daňového řízení je subjektem A předložen daňový 

doklad o nákupu vybraného výrobku od subjektu B. Tento doklad je podroben kontrole ve 

smyslu prokázání zaúčtování dokladu v účetnictví subjektu B a prověření plateb 

vztahujícím se k obchodní transakci. Tímto způsobem se správce daně dostane až 

k subjektu D, který je nekontaktní. Správce daně se tak dostává do důkazní nouze. 

Spotřební daň by měla být vyměřena subjektu, který je nejblíže tomu, kdo vybrané 

výrobky uvedl do volného daňového oběhu. Pokud to není výrobce, jedná se často o 

oprávněného příjemce.  
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4.5.2. Kontrola dopravy ve volném daňovém oběhu 

U kontroly dopravovaných vybraných výrobků, uvedených do volného daňového oběhu je 

postup kontroly stejný jako u prokázání zdanění. V tomto případě je předmětem kontroly 

doklad o dopravě, zjednodušený průvodní doklad a další podpůrné doklady. Kontrola je 

směřována vůči dopravci, který je v tu chvíli kontrolovanou osobou. Důležitým faktorem 

je ztotožnění dopravovaného vybraného výrobku s předloženými doklady. Ztotožnění 

vybraného výrobku je problémem zejména při dopravě minerálních olejů. Jedná se 

zejména o prověření těchto údajů: množství, druh, odesílatel a příjemce. [1] 

Ověřit přesně deklarované množství lze pouze stočením minerálního oleje přes 

certifikovaný měřící systém, který dokáže výsledný objem přepočíst na litry při 15ºC. 

V této jednotce je množství uváděno v dokladech k dopravě. Další možností je ověření 

hmotnosti převážením nákladu na certifikované váze. Přestože má celní správa smluvně 

zajištěnou možnost využití těchto služeb prostřednictvím specializovaných firem, 

představují tyto postupy značnou finanční zátěž. Současný trend vývoje celní správy 

směřuje pouze k maximální eliminaci nákladů.  

Prověření druhu vybraného výrobku je vázáno na odběr vzorku a jeho rozbor v celní 

technické laboratoři.  

V případě prověření odesílatele a příjemce jde primárně o zjištění, zda se nejedná o fiktivní 

firmy. K tomu jsou využívány dostupné informace a data z interních databází. 

4.5.3. Kontrola dopravy v reţimu podmíněného osvobození od daně 

Vybrané výrobky mohou být dopravované v režimu podmíněného osvobození pouze 

s elektronickým průvodním dokladem. Doprava se týká členských států Evropské unie a 

právním základem je Nařízení Komise (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 

2008/118/ES pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební 

dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně. 

Dnem 1. 4. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 59/2010 Sb., který novelizoval zákon o 

spotřebních daních a zavedl Elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků 

podléhající spotřební dani (Excise Movement and Control Systém), pro nějž je používána 

zkratka EMCS. Jde o elektronické vyplňování, zahajování, ukončování a kontrolu dopravy 

vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně. Podmínkou pro využívání 
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tohoto systému je nastavení parametrů komunikace pro daňové subjekty a instalace 

aplikace.  

Správce daně zde primárně provádí kontrolu údajů uvedených v e-AD a v případě souladu 

přidělí systém dopravě jedinečný ARC kód. Pak může být doprava zahájena.   

Fyzická kontrola takto dopravovaných vybraných výrobků má stejné postupy jako kontrola 

dopravy ve volném oběhu. Jedná se tedy hlavně o prověřování druhu dopravovaného 

vybraného výrobku a jeho množství. Kontrola ostatních údajů je zjednodušena načtením 

ARC a zobrazením veškerých informací prostřednictvím výpočetní techniky. Tyto údaje je 

pak nutné ztotožnit s přepravovanými výrobky. 

Tento systém značně zefektivnil kontrolu dopravy vybraných výrobků v režimu 

podmíněného osvobození od daně a poskytl správci daně možnost kontroly okamžitého 

stavu určité dopravy. Problémem je odlišný přístup celních správ jednotlivých států 

Evropské unie, kdy některé elektronické doklady jsou vyplněny nedostatečně. [5] [6] 

Rozdíly a nesrovnalosti zjištěné při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného 

osvobození od daně ve vztahu k subjektům z jiných členských států řeší referát ELO 

(Excise Liaison Office), který byl na základě Směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 

1992, nařízení komise (EHS) č. 2719/92 ze dne 11. září 1992 a nařízení Komise (EHS) č. 

3649/92 ze dne 17. prosince 1992 zřízen při oddělení 231 Generálního ředitelství cel. 

Úkolem tohoto referátu je zajistit efektivní a flexibilní spolupráci se zahraničními správci 

spotřební daně v ostatních členských zemích Evropské unie.  

Přestože veškerá komunikace se správci daně v jiných členských státech probíhá 

prostřednictvím nastaveného formuláře elektronicky, lhůty pro vyřízení dotazů jsou 

neúměrně dlouhé. V případě nutnosti dodání originálních dokladů se tato doba ještě 

prodlužuje. Při zjištění porušení režimu podmíněného osvobození od daně a vzniku daňové 

povinnosti tato komunikace neúměrně prodlužuje daňové řízení, ve kterém je nutné získat 

důkazní prostředky ze zahraničí. Správci některých jiných států reagují až na urgenci. 
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5. Návrhy na sníţení daňových úniků a zvýšení efektivity 

výběru daně 

Hlavním prvkem, který motivuje subjekty k podnikatelské činnosti, jejímž důsledkem je 

vznik daňového nedoplatku, je výše sazeb spotřební daně u jednotlivých komodit. Druhým 

faktorem je bezesporu poptávka po takovém „zboží“. Zboží, které nezahrnuje spotřební 

daň, je nabízeno v nižší cenové hladině, než stejné zboží včetně spotřební daně. Markantní 

je tento činitel u pohonných hmot, cigaret a lihovin. Pro názornost jsou níže uvedeny 

příklady prodávaných vybraných výrobků s uvedením výše daně. 

Tab. č. 4 – Výše spotřební daně u některých vybraných výrobků 

Vybraný výrobek Částka daně Měrná jednotka 

Motorový benzíny (BA - 95, BA - 98, BA - 91) 12,84 Kč litr 

Motorová nafta 10,95 Kč litr 

Šumivé víno  23,40 Kč litr 

Lihovina - 40% alkoholu 114,00 Kč litr 

Cigarety - cena pro konečného spotřebitele: 63,- Kč 40,20 Kč 20 ks 

 

Podporou kontrolní činnosti je u komodit líh a tabákové výrobky povinné značení 

tabákovými nálepkami a kontrolní páska. Návrhy na snížení daňových úniků jsou tak 

směřovány především na získávání informací a důkazních prostředků a oblast nelegální 

výrobu minerálních olejů a přimíchávání nezdaněných složek. 

5.1. Analytické zpracování informací 

Důležitým faktorem ovlivňujícím výsledek vyměřovací činnosti nebo kontrolní činnosti 

v oblasti spotřebních daní jsou důkazní prostředky, které jsou vyhledány v průběhu 

daňového řízení i před jeho zahájením. Vyhledávání důkazních prostředků lze provádět i 

bez součinnosti s daňovým subjektem. Zjednodušeně lze tuto činnost označit jako 

shromažďování informací o daňových subjektech a jejich činnostech v oblasti spotřebních 

daní. K tomuto je nutné předem vymezit oblasti, jako jsou zdroje dat, jejich zpracování a 

výstupy.  

Pro vyhledávání informací o subjektech lze využít výstupy z vyhledávání prostřednictvím 

internetu, nebo mohou být využita data z interních aplikací používaných při správě 

spotřebních daní. Přehled nejčastěji využívaných zdrojů informací je uveden v příloze č. 1.  
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Hlavním útvarem pro analytické zpracování informací je Centrální analytická jednotka 

zřízená jako oddělení Generálního ředitelství cel Praha. V současné době disponuje každé 

celní ředitelství samostatným analytickým oddělení. Každé toto oddělení je zaměřeno na 

určitou komoditu nebo oblast správy spotřebních daní. Výstupem z činnosti těchto 

oddělení je svodný analytický materiál, který je v podobě dokumentu PDF rozesílán 

elektronicky na jednotlivé úřady, a dále jsou tyto výstupy zpřístupněny na intranetových 

stránkách oddělení analýzy. Tento způsob výstupu vyžaduje vstřebání velkého množství 

informaci, než jsou vybrána data, vhodná a užitečná pro konkrétního správce a konkrétní 

daňový subjekt. Při provádění kontrolní činnosti mimo celní úřad nemá správce daně 

umožněn rychlý přístup k informacím, které je nutné ověřit na základě aktuálního 

kontrolního zjištění. 

Řešením tohoto problému by bylo shromáždění dat získaných analýzou provedenou na 

jednotlivé subjekty nebo případy v relační databázi. K vyhledávání a využívání těchto dat 

by sloužila interní aplikace pracující na webovém rozhraní. Správce daně jako uživatel by 

měl možnost zobrazovat sestavy dat podle zadaných kritérií jako je například IČO nebo 

obchodní název subjektu.  

Dotaz uživatele (správce daně) musí umožňovat filtraci potřebných informací podle přesně 

zadaných kritérií tak, aby uživatel mohl vyhledávat podle komodity, místa podnikání, 

místa provozovny, obchodní činnosti, rizikových faktorů a podobně.  

Výstupní informace by měla obsahovat obecné údaje o daňovém subjektu, rizikové prvky 

daňového subjektu, které již byly v minulosti identifikovány, stěžejní zaměření 

podnikatelské činnosti, zkušenosti předcházejícího správce nebo jiných státních orgánů, 

případné deliktní jednání osob ve statutárních orgánech, personální a kapitálové propojení 

s jinými subjekty. Zjištění provázanosti jednotlivých firem je důležitá informace, která 

pomůže správci daně vést v rámci daňového řízení účinnější kroky vůči daňovému 

subjektu. Zejména se jedná o doručování, předvolání a provádění ústních jednání se 

zástupci daňových subjektů. 

Protože získaná data, která jsou následně analyticky zpracována, lze považovat za citlivá, 

je nutné zajistit veškeré výstupní informace před jejich možným zneužitím. To lze 

aplikovat určením oprávněných osob a specifikací jejich přístupů. Veškeré informace 
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použité jako důkazní prostředky jsou součástí daňového řízení – správy daní, která je ve 

smyslu daňové řádu neveřejná. 

5.2. Oblast minerálních olejů – pohonných hmot 

V oblasti minerálních olejů lze za výrobky, kde dochází k riziku daňových úniků, 

jednoznačně označit pohonné hmoty. Výnos ze spotřební daně vztahující se k pohonným 

hmotám tvoří významnou část rozpočtového příjmu. Z tohoto důvodu je nutné soustředit 

kontrolní činnosti správce daně právě na tuto oblast. Předpokladem pro vznik rizika 

daňových úniků u pohonných hmot je poměrně vysoká sazba daně a velké objemy, ve 

kterých se tato komodita obchoduje. Motivace k páchání daňových úniků je proto vysoká. 

Kontrolní činnosti lze podle zaměření rozdělit na sledování kvalitativních parametrů 

pohonných hmot a identifikace daňových subjektů, které s pohonnými hmotami obchodují. 

V prvním případě bude činnost správce zaměřena na zjišťování případných příměsí 

v pohonných hmotách. Tato zjištění indikují přimíchávání minerálních olejů, které 

samostatně nejsou předmětem daně. Základním parametrem pro ověřování případných 

příměsí jsou jakostní požadavky pro automobilové benzíny a naftu prodávané na území 

České republiky. Prodávané automobilové benzíny musí splňovat požadavky ČSN EN 288 

a u nafty se jakostní požadavky řídí ČSN EN 590. 

Tab. č. 5 – Sazba spotřební daně u nejprodávanějších motorových paliv 

Minerální olej 
Sazba daně v 

Kč/1000 litrů 
Položka celního sazebníku 

NORMAL BA - 91 12 840 2710 11 41 

SUPER BA - 95 12 840 2710 11 45 

SUPER PLUS - 98 12 840 2710 11 49 

SPECIÁL - 91 12 840 2710 11 41 

Motorová nafta 10 950 2710 19 41 

 

Primární činností při zjišťování případných příměsí je odběr vzorků kontrolovaných 

minerálních olejů. Rozbor provádějí celně technické laboratoře. Na základě rozboru je 

vydáno touto laboratoří stanovisko, které je zpětnou vazbou pro správce daně. Při kontrole 

parametrů odebraných pohonných hmot je zjišťována odchylka od normou stanovených 

hodnot.  
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Minerální oleje, které mohou být přimíchávány do hotových pohonných hmot, nebo ze 

kterých lze jejich smícháním pohonné hmoty vyrobit, jsou uvedeny v následující tabulce. 

Sazba daně se vztahuje právě k použití pro pohon motorů nebo výrobu tepla v opačném 

případě nejsou předmětem daně. 

Tab. č. 6 – Komponenty používané pro přimíchávání do pohonných hmot 

Minerální olej 
Sazba daně v 

Kč/1000 litrů 
Položka celního sazebníku 

Toluen surový 

10 950 - 12 840 

2707 20 

Xylen surový 2707 30 

Toluen čistý 2902 30 00 

o-xylen čistý 2902 41 00 

m-xylen čistý 2902 42 00 

p-xylen čistý 2902 43 00 

Lakový benzín (White spirite) 2710 11 21 

Ostatní speciální druhy benzínu 2710 11 25 

Ostatní benzíny 2710 11 90 

 

Minerální oleje, které lze využít jako komponenty pro výrobu nebo přimíchávání do 

pohonných hmot, může subjekt získat bez spotřební daně, aniž by subjekt potřeboval 

jakékoli povolení, např. povolení uživatele (§ 13 zákona o spotřebních daních). Takto se 

tito potenciální nelegální výrobci pohonných hmot dostávají mimo kontrolu správce daně. 

Přimícháním komponent do hotových zdaněných pohonných hmot vznikne nedoplatek na 

spotřební dani z minerálních olejů odpovídající objemu použitých příměsí. 

Návrh kontrolní činnosti v oblasti přimíchávání: 

 Kontrola složení prodávaných motorových paliv – odběry vzorků. 

Zjišťování standardních a nestandardních příměsí obsažených v motorovém palivu, 

možnosti jejich identifikace a kvantifikace. V případě podezření vzniklého na základě 

rozboru pak provedení sledování bilancí materiálových toků u podezřelého subjektu. 

V případě možné kvantifikace minimálního množství nelegální příměsi využití 

rozboru jako důkazního prostředku pro daňové řízení. 
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 Kontrola prodejců pohonných hmot. 

Jedná se o kontroly prováděné přímo na čerpacích stanicích zaměřené na porovnání 

stavu měřidel s evidencí, ověření kalibrace měřidel, ověření skutečného stavu zásob, 

kontrola daňových dokladů a podobně.  

 Kontrola výrobních a distribučních daňových skladů. 

Zavedení plošné záznamní povinnosti pro všechny výrobní a distribuční daňové sklady 

a účelem zjištění odběratelů a množství odebíraných minerálních olejů. 

 Kontrola oprávněných příjemců. 

Zjišťování množství přijímaných minerálních olejů a plnění podmínek stanovených 

povolením pro oprávněného příjemce. Ověření skutečného účelu použití přijatých 

minerálních olejů. 

 Kontrola výrobců, distributorů a příjemců aditiv. 

Zjištění obchodů týkajících se aditiv může nasměrovat kontrolní činnost správce na 

subjekt, který realizuje nelegální výrobu motorových paliv. 

 Kontrola dopravy minerálních olejů. 

Kontrolní činnost je nutné zaměřit zejména na dopravu minerálních olejů ve volném 

daňovém oběhu. Ověřování dokladů předložených při dopravě, shromažďování údajů 

o distribučních řetězcích minerálních olejů, zjišťování trasy dopravy, místa nakládky a 

vykládky. 

Veškeré údaje získané při kontrolní činnosti musí být analyticky zpracovány. A to tak, aby 

bylo možno se shromážděnými daty pracovat. Výstupy ze získaných dat musí umožňovat 

zobrazení obchodních řetězů a detekovat oblasti s největším objemem obchodovaných 

pohonných hmot a zájmových minerálních olejů. Zásadní je zmapování a podchycení 

rizikových skladovacích prostor jako jsou železniční vlečky, nevyužívané průmyslové 

areály a provozovny s častým pohybem autocisteren. Tyto oblasti jsou využívány 

k přimíchávání nezdaněných komponentů do zdaněných pohonných hmot a k nelegální 

výrobě pohonných hmot. Pro efektivní mapování rizikových skladovacích prostor je 

nezbytně nutné, aby tuto činnost prováděli pracovníci celní správy v civilu a 

v neoznačených služebních vozidlech. Organizačně disponují těmito vozidly pouze odbory 
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pátrání. Proto by neznačená vozidla měla být přidělena na jednotlivé celní úřady a 

využívána k činnostem, které vyžadují jistý stupeň utajení. Pro snížení odhalení by byla 

tato vozidla měněna mezi jednotlivými celními úřady v rámci jednoho ředitelství. 

Kromě přimíchávání nezdaněných složek do pohonných hmot je s komoditou minerálních 

olejů spojen i problém „dovozu“ pohonných hmot z jiných členských států, uvedených do 

volného daňového oběhu, pro účely podnikání. Subjekty nakupující pohonné hmoty 

v jiných členských státech včetně daně mají v souladu se zákonem o spotřebních daních 

povinnost oznámit místně příslušnému celnímu úřadu odběr těchto vybraných výrobků, 

poskytnout zajištění a přiznat a zaplatit daň. Navíc u pohonných hmot jim vzniká i 

oznamovací povinnost podle zákona o ochraně ovzduší v souvislosti s obsahem 

minimálního množství biopaliv. Pokud subjekt tuto povinnost nesplní, může správce daně 

odhalit toto jednání pouze vyhledávací činností. 

Pro získání kontroly nad subjekty obchodující s minerálními oleji by bylo nutné zavedení 

obdoby registrační nebo evidenční povinnosti. Jedná se o subjekty, které obchodují 

s vybranými výrobky - minerálními oleji ve volném daňovém oběhu, nebo obchodují 

s minerálními oleji osvobozenými a to bez nutnosti vlastnit povolení podle zákona o 

spotřebních daních. Subjekty, které nějakým způsobem nakládají s minerálními oleji, bez 

ohledu na fakt, zda jsou tyto minerální oleje předmětem daně nebo ne, by byly evidovány u 

místně příslušného správce daně. Evidence by je nestavila do pozice plátce ani poplatníka. 

Povinná evidence by se netýkala daňových subjektů, které jsou registrováni k dani 

z minerálních olejů jako plátci a které jsou provozovateli daňového skladu nebo 

oprávněnými příjemci. Správce daně by tak měl podklady pro zmapování pohybu 

minerálních olejů, jejich užití a obchodovaném množství. Tyto údaje jsou nezbytné pro 

identifikaci případných plátců, nelegálních výrobců pohonných hmot a mohou tvořit 

důkazní prostředky pro daňové řízení. Navíc by správce daně po uložení záznamní 

povinnosti měl pod kontrolou aktuální množství obchodovaných minerálních olejů. 

Tato úprava systému správy spotřebních daní v oblasti pohonných hmot a jim podobných 

vybraných výrobků by vyžadovala legislativní úpravu, která by se vztahovala pouze ke 

komoditě minerálních olejů. Tato změna by umožňovala správci daně účinnou a zákonem 

vymahatelnou kontrolu nad obchodní činností subjektů týkající se minerálních olejů. 

Každý správce daně by mohl cíleně zaměřit svou kontrolní činnost v rámci své místní 
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příslušnosti v této oblasti, případně by mohl získat informace pro jiného správce. Protože 

fiskální přínos z daně z minerálních olejů tvoří velkou část těchto příjmů a motivace 

k daňovým únikům, vzhledem k výši sazeb, je vysoká, je nutné úměrně k tomu stanovovat 

legislativní pravidla. 

5.3. Doručování 

Doručování písemností zasílaných správcem daně značně zjednodušilo zavedení 

povinného zřízení datových schránek pro právnické osoby. Do datových schránek se 

doručují veškeré písemnosti elektronicky. Pokud mluvím o zjednodušení doručení, musím 

podotknout, že tento krok k další elektronizaci komunikace mezi správcem daně a 

daňovým subjektem rozhodně nezjednodušil práci správci daně. V současné době vede 

správce daně daňový spis jak v tištěné tak v elektronické podobě. Tedy duplicitně. Veškeré 

dokumenty došlé správci daně je nutné skenovat a po provedení autorizované konverze je 

ukládat do spisové agendy. [3] 

Zpět k doručování. Jako problém vidím doručování písemností správce daně fyzickým 

osobám a podnikajícím fyzickým osobám. Musím opět uvést jako příklad fyzickou osobu 

podnikatele vietnamské národnosti. Tato komunita vykazuje nejvíce problémů při 

doručování, které má zásadní vliv na průběh daňového řízení. Primárně se fyzické osobě 

doručuje na adresu místa pobytu. Pokud jde o fyzickou osobu podnikatele, lze doručovat 

obdobně jako u právnické osoby do místa podnikání nebo sídla, tedy do provozovny. 

U výše uvedené skupině podnikatelů se vyskytují následující problémy při doručování. 

V místech, kde jsou trvale hlášeny k pobytu, se nezdržují a mnohdy zde není ani jmenovka 

nebo schránka. Zbývá tedy doručení v místě podnikání – na prodejně. Pokud je k doručení 

využit provozovatel poštovních služeb, není ani tato alternativa dostatečně účinná. Nejvíce 

se osvědčilo doručení písemnosti přímo správcem daně a to v místě podnikání. Mnohdy ale 

musí dojít k ověřování všech osob nacházející se v místě podnikání v pozici prodávajícího, 

aby byl identifikován správný adresát. Tento způsob doručování s sebou nese zvýšené 

náklady na čas a další provozní náklady v podobě pohonných hmot.  

Další složitější alternativou je podnikající fyzická osoba svým bydlištěm místně příslušná 

jednomu správci daně mající místo podnikání v místní příslušnosti jiného správce. Pokud 

písemnost nelze doručit prostřednictvím provozovatele poštovní licence, postoupí správce 

daně písemnost správci místně příslušnému podle místa podnikání se žádostí o doručení. 
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Řešení tohoto problému vyžaduje radikální postoj vůči podnikajícím fyzickým osobám. A 

to tak, že budou postaveny na roveň právnických osob. Z toho by plynula povinnost zřízení 

datových schránek i pro ně. Doručování by se tak značně zjednodušilo a zrychlilo. Pro 

podnikající fyzické osoby by to znamenalo minimálně nutnost vybavit se výpočetní 

technikou a přístupem k internetu.  

5.4. Legislativní úprava zákona o spotřebních daních 

V zákoně o spotřebních daních jsou v § 45 definovány minerální oleje, které jsou 

předmětem daně. Jejich popis je uveden v kapitole 3.3.1. většina z nich je definována 

kódem nomenklatury a popisem. U některých minerálních olejů je skutečnost, kdy jsou 

předmětem daně, podmíněna použitím pro pohon motorů a výrobu tepla. V § 49 je 

upraveno osvobození minerálních olejů od spotřební daně. Hned v prvním odstavci je 

uvedeno osvobození od spotřební daně pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1, 2 a 6, 

používané pro jiný účel, než je pohon motorů a výroba tepla. Pokud převedu definici 

kódem nomenklatury, patří sem všechny motorové benzíny, letecké pohonné hmoty, 

motorová nafta, všechny topné oleje, zkapalněné ropné plyny a směsi motorových benzinů 

a nafty s biosložkami. Protože jsou všechny tyto minerální oleje primárně vyrobeny a 

určeny pro pohon motorů a výrobu tepla, postrádá ustanovení § 49 odst. 1 smysl. [1] 

Navrhuji legislativní úpravu ustanovení § 49 tak, že odst. 1 bude zrušen. Aby měl daňový 

subjekt možnost nakládání s minerálními oleji uvedenými v § 45 odst. 1 a 2 jiným 

způsobem, než je pohon motorů a výroba tepla, aniž by byl ekonomicky zatížen spotřební 

daní, bylo by do zákona o spotřebních daních vloženo nové ustanovení upravující vrácení 

spotřební daně z těchto minerálních olejů.  

Vrácení daně by se vztahovalo k minerálním olejům nakoupeným včetně daně. Pro vrácení 

daně by musely být splněny podmínky obdobné jako u vrácení daně z ostatních benzinů.  

Zrušení osvobození od daně u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 a 2, kam patří i 

všechny pohonné hmoty, by značně snížilo rizikovost zneužívání těchto minerálních olejů.  

Nebylo by možné s těmito minerálními oleji nakládat v rámci povolení vydaného podle § 

13 zákona o spotřebních daních. Spotřební daň by dostal daňový subjekt zpět, až by 

prokázal jejich použití v rámci své podnikatelské účely jinak, než pro prodej, pro pohon 

motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2. Změna systému 
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osvobození minerálních olejů od spotřebních daní by částečně eliminovala možnost 

protiprávního jednání daňových subjektů. 

Další nejasnost obsaženou v zákoně o spotřebních daních, která ztěžuje daňové řízení a 

řízení o správním deliktu, cítím u tabákových výrobků. V souladu s ustanovením § 114 

zákona o spotřebních daních musí všechny tabákové výrobky na daňovém území České 

republiky značené tabákovou nálepkou. Jedná se o tabákové výrobky zde vyrobené, 

dovezené nebo dopravené. Ustanovení § 115 zákona o spotřebních daních upravuje 

provádění kontroly značení tabákových výrobků. Zde je uveden jasný postup kontrolního 

orgánu: pokud jsou zjištěny neznačené tabákové výrobky – jsou zajištěny. Podle definice 

plátce daně (§ 4 zákona o spotřebních daních) je plátcem i ten, kdo skladuje nebo 

dopravuje vybrané výrobky a neprokáže, že se jedná o vybrané výrobky pro osobní 

spotřebu. U cigaret je to množství nepřesahující 800 kusů. 

V praxi se množí případy, kdy je kontrolou na prodejně zjištěno množství neznačených 

cigaret právě do 800 kusů. Prodávající tvrdí, že cigarety jsou jeho a jsou určeny pro osobní 

spotřebu a nejsou předmětem prodeje. Přes toto tvrzení jsou neznačené cigarety v souladu 

s ustanovením § 115 zákona o spotřebních daních zajištěny. 

Pokud dojde v tomto rozporu k soudnímu sporu a soud vyhoví prodejci, vznikne precedent, 

který značně otupí kontrolní účinnost správce daně v této oblasti. Protože pracovníci celní 

správy nesmějí dělat kontrolní nákupy jako třeba ČOI, neprokážou nikdy prodejci úmysl 

prodávat neznačené tabákové výrobky. Prodejci, kteří by měli v prodejně vždy pouze 

množství do 800 kusů neznačených cigaret, by byli nepostižitelní. 

Této situaci by se předešlo legislativní úpravou ustanovení § 32, který upravuje posouzení, 

zda vybrané výrobky jsou určeny pro podnikání nebo pro osobní spotřebu. A to v tom 

smyslu, že by došlo ke změně odst. 2, jenž by striktně stanovoval jasné prokázání nabytí 

neznačených cigaret, např. nákup ve třetí zemi při zahraniční cestě. Případně stanovit 

zákaz skladování těchto vybraných výrobků v prodejních prostorech.  

5.5. Legislativní úprava daňového řádu 

Ukládání sankcí podle zákona o spotřebních daních se vztahuje pouze na několik typů 

jednání daňových subjektů. Většina jednání, mající znaky přestupku nebo správního 

deliktu se týká nakládání s neznačenými tabákovými výrobky, porušování značkování a 
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barvení vybraných minerálních olejů, které jsou určeny pro použití pro výrobu tepla a 

minerálních olejů používaných pro plavby po vodách na daňovém území České republiky 

nebo nakládání se zkapalněnými ropnými plyny. Tyto sankce jsou procesně ukládány 

podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 

Uložení pokuty je vymezeno v zákoně o spotřebních daních v případě, kdy správce daně 

použije zajištění daně na její úhradu. To se týká provozovatele daňového skladu, 

oprávněného příjemce, oprávněného odesílatele, daňového zástupce pro zasílání vybraných 

výrobků a uživatele. 

Zákon o spotřebních daních ukládá daňovým subjektům povinnosti nepeněžité povahy, 

jejichž plnění není v současné době vymahatelné pod hrozbou sankce ze strany správce 

daně. Jde zejména o oznamovací povinnosti držitelů povolení vůči správci daně a 

povinnosti stanovené držitelům povolení přímo rozhodnutím. Hlavní příčinnost tohoto 

stavu je změna procesní normy vztahující se ke správě daní. Procesní norma platná do 31. 

prosince 2010, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, upravovala v § 37 pokutu 

za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve stanovené lhůtě. Tuto sankci mohl správce 

daně uložit opakovaně až do celkové výše 2 000 000 Kč. Dne 1. ledna 2011 nabyl 

účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nahradil zákon a o správě daní a 

poplatků a je procesní normou pro zvláštní zákony, kterým je i zákon o spotřebních daních. 

Daňový řád upravuje pouze dva druhy pokut. Pořádkovou pokutu (§ 247 – 249) a pokutu 

za opožděné tvrzení daně (§ 250). V prvním případě lze sankci pokuty uložit za závažné 

ztěžování jednání vedené správcem daně nebo nevyhovění ve stanovené lhůtě výzvě ke 

splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy. V druhém případě se jedná o sankci za 

nepodání daňového přiznání ve stanovené lhůtě. [3] 

V zákoně o spotřebních daních je například odejmutí povolení k provozování daňového 

skladu a povolení oprávněného příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků 

podmíněno mimo jiné faktem, že provozovatel daňového skladu/oprávněný příjemce 

porušuje jemu stanovené podmínky a povinnosti a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě. 

Tuto pokutu však nelze v současné době uložit, protože to neupravuje procesní norma – 

daňový řád. [1] 

Protože je daňový řád procesní normou i v části zákona o ochraně ovzduší, podle které 

celní správy spravuje poplatek za neuvedení minimálního množství biosložky obsažené 
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v pohonných hmotách, chybí možnost uložení sankce v případě nesplnění povinnosti 

nepeněžité povahy i zde. Jde zejména o oznamovací povinnost subjektů, uvádějící pohonné 

hmoty do volného daňového oběhu na území České republiky.   

Z tohoto důvodu je nutná legislativní úprava daňového řádu ve smyslu rozšíření o možnost 

udělení sankce za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve stanovené lhůtě. A to 

zejména neplnění povinností vyplývající ze zvláštního daňového zákona. 

Návrh znění ustanovení pro uložení pokuty: 

(1) Pokutu do výše 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nesplní ve stanovené 

lhůtě povinnost nepeněžité povahy vyplývající ze zvláštního daňového zákona. 

(2) Pokutu může správce daně uložit opakovaně, jestliže nevedlo dosavadní uložení 

pokuty k nápravě a protiprávní stav trvá. 

(3) Při uložení pokuty přihlíží správce daně k závažnosti, době trvání a následkům 

protiprávního jednání. 

(4) Proti rozhodnutí o uložení pokuty se lze odvolat, včas podané odvolání má 

odkladný účinek. Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 

uložení pokuty. 

(5) Pokutu lze uložit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy došlo k jednání zakládajícímu 

právo na uložení pokuty. 

Možnost uložení pokuty za neplnění povinností nepeněžité povahy dá správci daně 

prostředek, který podpoří účinnost správy daní a částečně eliminuje protiprávní jednání 

daňových subjektů. Každý zákon obsahuje vedle práv i povinnosti, proto musí obsahovat i 

nástroj, který podpoří vymahatelnost stanovených povinností.  
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6. Závěr 

V diplomové práci jsem se zaměřil na komodity, které podléhají spotřební dani                   

a představují největší riziko v oblasti daňových úniků. Jedná se o minerální oleje, líh           

a tabákové výrobky. Obsahem práce je zhodnocení činností, které provádí správce daně         

a rozbor kontrolních mechanizmů používaných při kontrole zdanění a výběru daně             

a identifikace rizikových faktorů ovlivňujících možnost protiprávního jednání, které mají 

za následek vznik daňových úniků a návrh změn a opatření. 

Práce je rozčleněna do čtyř částí. První část je zaměřena na legislativu upravující správu 

spotřebních daní se stručným komentářem k jednotlivým zákonům. 

V další části se práce zabývá nejdůležitějšími činnostmi, které správce daně provádí podle 

zákona o spotřebních daních, s vysvětlením základních pojmů definovaných tímto 

zákonem. Tato část je zaměřena na komodity minerální oleje, líh a tabákové výrobky se 

specifikací předmětu daně, uvedením sazeb a krátké charakteristiky těchto komodit. U 

každé komodity jsou identifikovány rysy jednání daňových subjektů, které mají přímý vliv 

na protiprávní jednání v oblasti spotřebních daní, nebo jsou daňovými subjekty cíleně 

směřovány ke krácení spotřební daně. 

Ve třetí části jsem provedl rozbor mechanismů používaných při správě daní a to v oblasti 

procesních postupů. Tato část je zaměřena na postupy definované daňovým řádem a 

identifikaci vzniku povinnosti spotřební daň přiznat a zaplatit, který je důležitým 

okamžikem pro celé daňové řízení. Jsou zde rozebrány faktory, které ovlivňují proces 

daňového řízení a ztěžují nebo znemožňují správci daně objektivně zjistit a stanovit 

spotřební daň. Vyměřovací řízení je stručně hodnoceno z pohledu možností kontroly 

správce daně při samotném vyměření daně na základě daňového přiznání. Hodnocení 

kontrolních činností prováděných při správě spotřebních daní je rozčleněno na prokázání 

zdanění vybraných výrobků, kontrolu podmínek stanovených správcem daně povolením, 

které opravňuje daňový subjekt nakládat s vybranými výrobky v režimu podmíněného 

osvobození od daně a kontrolu dopravy vybraných výrobků. Rozbor je v této oblasti 

zaměřen na modely jednání daňových subjektů a účinnost kontrol prováděných správcem 

daně. 

V poslední části jsou navrženy změny systémového charakteru a změny legislativy 

upravující správu spotřební daně, které by mohly mít vliv na eliminaci daňových úniků a 
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vznik daňových nedoplatků. Navržené systémové změny jsou orientovány především na 

analytické zpracování informací a to především ve smyslu výstupu z nashromážděných dat. 

Doporučení se týká změny výstupů z činnosti analytických oddělení tak, aby správce daně 

jako uživatel mohl tato data čerpat prostřednictvím webové aplikace. Tímto by byla dána 

možnost filtrace rizikových činností jednotlivých subjektů podle zadaných kritérií. To by 

umožnilo správci daně úžeji zaměřit kontrolní činnost a zvýšit účinnost prováděných 

kontrol. Jako účinný kontrolní nástroj se při správě spotřebních daní projevilo značení 

tabákových výrobků a povinné značení lihu kontrolní páskou. Z tohoto důvodu jsou návrhy 

směřovány do oblasti minerálních olejů, kde vnímám nejvyšší riziko. Riziko v oblasti 

minerálních olejů je spojeno především s výrobou a nakládáním s pohonnými hmotami. 

V práci jsou proto navržena opatření ve smyslu povinné registrace a evidence daňových 

subjektů, které jakýmkoli způsoben nakládají s minerálními oleji. Toto opatření by mělo 

mít vliv na zmapování obchodů s minerálními oleji, které jsou používány pro nelegální 

výrobu pohonných hmot, nebo jejich přimíchávání do již zdaněných pohonných hmot. 

Návrhy na změnu legislativy se týkají úpravy ustanovení definující možnost osvobození 

minerálních olejů od spotřební daně, kdy lze v současné době užívat i pohonné hmoty, 

nebo minerální oleje jim blízké s osvobozením od spotřební daně, pokud jsou používány 

jinak, než pro pohon motorů, nebo výrobu tepla. Další navržená změna zákona o 

spotřebních daních se týká tabákových výrobků, které nejsou značeny tabákovou nálepkou. 

Změna reaguje na vyskytující se jednání daňových subjektů, které využívají možnost 

zahrnutí naznačených tabákových výrobků do množství pro osobní spotřebu. Poslední 

návrh na legislativní změnu je úprava daňového řádu, který v současném platném znění 

neumožňuje uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy vyplývající ze 

zvláštního daňového zákona. Tento fakt značně znesnadňuje vymahatelnost povinností 

stanovených daňovému subjektu. 

Obecně lze závěrem uvést, že základem pro efektivní správu spotřebních daní je 

transparentní legislativa, která neumožňuje beztrestné jednání daňových subjektů vedoucí 

k daňovým únikům a je pro správce daně účinným nástrojem pro vymahatelnost práva. 
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Příloha č. 1 

Přehled nejpouţívanějších informačních zdrojů 

Zdroje pro identifikaci subjektů dostupné z internetu 

Název Odkaz 

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

Obchodní rejstřík http://www.justice.cz 

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

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

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

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

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

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

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

Ostatní zdroje dostupné z internetu 

Název Odkaz 

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

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

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

Evropská legislativa http://europa.eu 

Aplikační zdroje - interní 

Název Popis 

Databanka SEED Informace o daňových skladech a 

oprávněných příjemcích 

Registr značení lihu - RZL 
Informace o subjektech provádějící 

značení lihu 

Evidence tabákových nálepek - ETN Informace o subjektech provádějících 

značení tab. výrobků 

Analýza kontrolních akcí na VV 
Výsledky provedených kontrol na vybrané 

výrobky 

ME - SPD 
Informace o výměrech a platbách 

spotřebních daní 

Databanka RDS 
Informace o plátcích a vydaných povolení 

v rámci SPD 

EMCS Informace o dopravě vybraných výrobků 

v režimu podmíněného osvobození od daně 
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Příloha č. 2 

Definice přestupků dle zákona o spotřebních daních. 

Oblast značení tabákových výrobků 

§ Odst. Písm. Skutková podstata Sankce v Kč 

135 1   

Nabytí na daňovém území ČR tabákových 

výrobků, které nejsou značeny tabákovou 

nálepkou 

do 150 000 

135c 1   Porušení zákazu prodeje lihovin a tabákových 

výrobků podle § 133  
do 1 000 000 

 

Oblast nakládání se zkapalněnými ropnými plyny 

§ Odst. Písm. Skutková podstata Sankce v Kč 

135i 1 

a 

Prodej zkapalněných ropných plynů uvedených v 

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

odst. 5 

od 50 000 

do 1 000 000 

b 

Zahájení dopravy zkapalněných ropných plynů 

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

rozporu s § 60 odst. 11 

od 50 000 

do 1 000 000 
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Oblast značkování a barvení vybraných minerálních olejů 

§ Odst. Písm. Skutková podstata Sankce v Kč 

135e 1 

a 

Ředění, odstraňování nebo jiný způsob změny 

značkování a barvení minerálních olejů 

uvedených v § 134b odst. 1 mimo daňový sklad 

nacházející se na daňovém území České 

republiky, který má povolení ke značkování a 

barvení těchto olejů podle § 134g 

do 50 000 

Nabízení k prodeji nebo používání značkované a 

barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 

1 pro pohon motorů s výjimkou stacionárních 

motorů a plynových turbin určených pro výrobu 

elektrické a tepelné energie a s výjimkou motorů 

používaných při plavbách na vodách na 

daňovém území České republiky, pokud se na 

minerální oleje použité pro tyto plavby vztahuje 

osvobození od daně podle § 49 odst. 12 

do 50 000 

Dopravování a skladování značkovaných a 

barvených minerálních olejů uvedených v § 

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

motorem, nebo je do takové nádoby stáčet 

do 50 000 

Nabízení k prodeji nebo používvání pro pohon 

motorů minerálního oleje, které nesmějí být 

značkovány a barveny podle § 134b odst. 2 

písm. e) a f) 

do 50 000 

b 

Ředění, odstraňování nebo jiný způsob změny 

značkování a barvení minerálních olejů 

uvedených v § 134mb odst. 

do 50 000 

Nabízení k prodeji nebo používání 

značkovaných minerálních olejů uvedených v § 

134m odst. 1 pro pohon motorů 

do 50 000 

Dopravování a skladování značkovaných a 

barvených minerálních olejů uvedených v § 

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

motorem, nebo je do takové nádoby stáčet 

do 50 000 

Nabízení k prodeji nebo používání pro pohon 

motorů minerálního oleje, které nesmějí být 

značkovány a barveny podle § 134m odst. 2 

písm. c) až i) 

do 50 000 
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Příloha č. 3 

Definice správních deliktů dle zákona o spotřebních daních. 

Oblast značení tabákových výrobků 

§ Odst. Písm. Skutková podstata Sankce v Kč 

135a 1 

a 
Neznačení tabákových výrobků tabákovými 

nálepkami způsobem uvedeným v § 114 
 do 50 000 000  

b 

Použití tabákových nálepek ke značení 

tabákových výrobků na daňovém území České 

republiky jinde než v daňovém skladu nebo v 

jiném daňovém skladu, než pro který byly 

odebrány 

 do 5 000 000  

c 

Použití tabákových nálepek ke značení 

tabákových výrobků, na kterých jsou vytištěny 

údaje neodpovídající skutečnému obsahu 

jednotkového balení, na kterém je tabáková 

nálepka umístěna 

 do 5 000 000  

d 

Použití tabákové nálepky v rozporu s 

ustanovením upravujícím povinnost umístit 

tabákovou nálepku na jednotkovém balení a pod 

průhledný přebal, pokud se tento používá tak, 

aby při otevření jednotkového balení došlo k 

jejímu poškození 

 do 5 000 000  

e Předání jinému tabákové nálepky  do 5 000 000  

f 

Neobjednání nebo neodebrání tabákové nálepky 

od pověřeného celního úřadu, pokud tuto 

povinnost má 

 do 5 000 000  

g 
Prodej tabákové nálepky v rozporu s § 118 odst. 

7 
 do 5 000 000  

h 

Nevedení evidenci přijatých, použitých a 

vrácených tabákových nálepek a neuchování 

evidenci a doklady ve lhůtě stanovené zákonem 

 do 2 000 000  

i 
Neprovedení inventury tabákových nálepek 

podle rozhodnutí pověřeného celního úřadu 
 do 1 000 000  

j 
Nevrácení tabákové nálepky starého vzoru ve 

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

k 
Nevrácení nepoužité tabákové nálepky ve lhůtě 

stanovené v § 122 odst. 6 
 do 1 000 000  

135b 1 a 

Neoprávněně skladování neznačených 

tabákových výrobků na daňovém území České 

republiky v množství větším než 500 000 kusů 

cigaret, doutníků nebo cigarillos nebo v 

množství větším než 500 kilogramů tabáku ke 

kouření 

 do 10 000 000  
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135b 

1 

b 

Uvedení do volného daňového oběhu, dovoz 

nebo doprava na daňové území České republiky 

tabákových výrobků, které nejsou v uzavřeném 

jednotkovém balení (§ 107 odst. 2) 

 do 2 000 000  

c 

Prodej cigaret konečnému spotřebiteli za cenu 

nižší nebo vyšší, než je cena pro konečného 

spotřebitele uvedená na tabákové nálepce, nebo 

poskytnutí konečnému spotřebiteli slevy z ceny 

pro konečného spotřebitele (§ 110 a 112) 

 do 2 000 000  

d 

Prodej cigaret konečnému spotřebiteli, ke 

kterým je přidán nebo přibalen jiný předmět, za 

celkovou cenu odlišnou od ceny pro konečného 

spotřebitele uvedené na tabákové nálepce nebo 

vázání prodeje cigaret konečnému spotřebiteli na 

prodej jiných předmětů 

 do 2 000 000  

e 
Učinění tabákové výrobky předmětem loterie 

nebo podobné sázkové hry 
 do 2 000 000  

f 

Neoznámení včas celnímu úřadu dovozu 

tabákových výrobků v rámci podnikatelské 

činnosti podle § 108 odst. 1 

 do 2 000 000  

g 

Neoprávněné skladování nebo prodej 

neznačených tabákových výrobků na daňovém 

území České republiky 

 od 50 000  

do 1 000 000  

h 

Prodej tabákových výrobků jinak než v 

uzavřeném jednotkovém balení podle § 107 

odst. 6 

 do 50 000  

i 

Spotřeba cigaret zakoupených za cenu nižší, než 

je cena pro konečného spotřebitele uvedená na 

tabákové nálepce 

 do 100 000  

2   

Nákup cigarety za cenu nižší, než je cena pro 

konečného spotřebitele uvedená na tabákové 

nálepce, ačkoliv prodej cigaret není předmětem 

její činnosti 

 do 100 000  

135c 2   
Porušení zákazu prodeje lihovin a tabákových 

výrobků podle § 133  
 do 1 000 000  

 

 

 

 

 

 

 



 

2011  9 

 

Oblast značkování a barvení vybraných minerálních olejů 

§ Odst. Písm. Skutková podstata Sankce v Kč 

135f 1 

a 

Ředění, odstraňování nebo jiný způsob změny 

značkování a barvení minerálních olejů 

uvedených v § 134b odst. 1 mimo daňový sklad 

nacházející se na daňovém území České 

republiky, který má povolení ke značkování a 

barvení těchto olejů podle § 134g 

 do 50 000  

Nabízení k prodeji nebo používání značkované a 

barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 

1 pro pohon motorů s výjimkou stacionárních 

motorů a plynových turbin určených pro výrobu 

elektrické a tepelné energie a s výjimkou motorů 

používaných při plavbách na vodách na 

daňovém území České republiky, pokud se na 

minerální oleje použité pro tyto plavby vztahuje 

osvobození od daně podle § 49 odst. 12 

 do 50 000  

Dopravování a skladování značkovaných a 

barvených minerálních olejů uvedených v § 

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

motorem, nebo jejich stáčení do takové nádoby  

 do 50 000  

Nabízení k prodeji nebo používání pro pohon 

motorů minerálního oleje, které nesmějí být 

značkovány a barveny podle § 134b odst. 2 

písm. e) a f) 

 do 50 000  

b 

Ředění, odstraňování nebo jiný způsob změny 

značkování a barvení minerálních olejů 

uvedených v § 134mb odst. 

 do 50 000  

Nabízení k prodeji nebo používání 

značkovaných minerálních olejů uvedených v § 

134m odst. 1 pro pohon motorů 

 do 50 000  

Dopravování a skladování značkovaných a 

barvených minerálních olejů uvedených v § 

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

motorem, nebo je do takové nádoby stáčet 

 do 50 000  

Nabízení k prodeji nebo používvání pro pohon 

motorů minerálního oleje, které nesmějí být 

značkovány a barveny podle § 134m odst. 2 

písm. c) až i) 

 do 50 000  

135f 2 

a 

Uvádění neznačkovaných a nebarvených 

minerálních olejů uvedené v § 134b odst. 1 do 

volného daňového oběhu 

od 50 000 

do 50 000 000 

b 

Uvádění či prodej neznačkovaných minerálních 

olejů uvedených v § 134m odst. 1 do volného 

daňového oběhu 

od 50 000  

do 50 000 000 



 

2011  10 

 

135g 1 

a 

Jednání osoby, která nakoupí nebo jinak nabude 

neznačkované nebo nebarvené minerální oleje s 

úmyslem dopravit je do jiného členského státu 

nebo vyvézt do třetí země, nezajistí značkování 

nebo barvení minerálních olejů podle § 134e 

odst. 5 

od 50 000  

do 50 000 000 

b 

Jednání provozovatele daňového skladu, který 

neznačkuje nebo nebarví minerální oleje podle § 

134e odst. 1, nebo  

od 50 000  

do 50 000 000 

značkuje nebo barví minerální oleje bez 

povolení podle § 134g odst. 1 

od 50 000  

do 50 000 000 

c 

Nezajištění značkování nebo barvení 

minerálních olejů podle § 134e odst. 2 

příjemcem nebo dovozcem 

od 50 000  

do 50 000 000 

d 

Nevedení evidence podle § 134e odst. 3 

výrobcem nebo uživatelem směsi barviva a 

značkovací látky, který má sídlo nebo místo 

pobytu na daňovém území České republiky 

od 50 000  

do 50 000 000 

e 

Nepředložení certifikátu podle § 134e odst. 4 

provozovatelem daňového skladu, příjemcem 

nebo dovozcem, který je povinen značkovat a 

barvit minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 

nebo který je povinen takové značkování a 

barvení zajistit 

od 50 000  

do 50 000 000 

f 

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

vykonává činnosti uvedené v § 134e odst. 6 

písm. a) bez živnostenského oprávnění, pokud 

jejich předmětem jsou minerální oleje v 

jednotkovém balení nad 50 kg,   

od 50 000  

do 50 000 000 

neumožní přístup do objektů podle § 134e odst. 

6 písm. b) 

od 50 000  

do 50 000 000 

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

bezplatně odebrat vzorky minerálních olejů v 

potřebném množství, nebo 

od 50 000  

do 50 000 000 

nevede evidenci podle § 134e odst. 7 

od 50 000  

do 50 000 000 

g 

Nesplnění povinnosti podle § 134e odst. 8 písm. 

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

uvedenou v § 134e odst. 8 

od 50 000  

do 50 000 000 

135h

  
1 

a 

Jednání osoby, která nakoupí nebo jinak nabude 

neznačkované minerální oleje s úmyslem 

dopravit je do jiného členského státu nebo 

vyvézt do třetí země, nezajistí značkování 

minerálních olejů podle § 134p odst. 5 

od 50 000 

do 50 000 000 

b 

Jednání výrobce nebo provozovatele daňového 

skladu, který minerální oleje uvedené v § 134m 

odst. 1 uvádí do volného daňového oběhu, 

neznačkuje minerální oleje podle § 134p odst. 1 

od 50 000 

do 50 000 000 



 

2011  11 

 

135h 1 

c Značkování minerálních olejů uvedených v § 

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

od 50 000 

do 50 000 000 

d Nezajištění značkování minerálních olejů podle 

§ 134p odst. 2 příjemcem nebo dovozcem 

od 50 000 

do 50 000 000 

e 

Nevedení evidence podle § 134p odst. 3 

výrobcem nebo uživatelem směsi barviva a 

značkovací látky, který má sídlo nebo místo 

pobytu na daňovém území České republiky 

od 50 000 

do 50 000 000 

f 

Nepředložení certifikátu podle § 134p odst. 4 

provozovatelem daňového skladu, příjemcem 

nebo dovozcem, který je povinen značkovat a 

barvit minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 

nebo který je povinen takové značkování a 

barvení zajistit 

od 50 000 

do 50 000 000 

g 

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

vykonává činnosti uvedené v § 134e odst. 6 

písm. a) bez živnostenského oprávnění, pokud 

jejich předmětem jsou minerální oleje v 

jednotkovém balení nad 50 kg, 

od 50 000 

do 50 000 000 

neumožní přístup do objektů podle § 134e odst. 

6 písm. b) 

od 50 000 

do 50 000 000 

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

bezplatně odebrat vzorky minerálních olejů v 

potřebném množství, nebo 

od 50 000 

do 50 000 000 

nevede evidenci podle § 134e odst. 7 

od 50 000 

do 50 000 000 

h 

Nesplnění povinnosti podle § 134e odst. 8 písm. 

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

uvedenou v § 134e odst. 8 

od 50 000 

do 50 000 000 
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Oblast nakládání se zkapalněnými ropnými plyny 

§ Odst. Písm. Skutková podstata Sankce v Kč 

135j 

1 

a 

Výdej zkapalněných ropných plynů uvedených v 

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

odst. 3 osobám, které nemají povolení k nákupu 

zkapalněných ropných plynů podle § 60a odst. 1, 

nebo 

od 50 000 

do 1 000 000 

neuvedení zkapalněných ropných plynů 

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

režimu podmíněného osvobození od daně podle 

§ 60 odst. 8 

od 50 000 

do 1 000 000 

b 

Prodej zkapalněných ropných plynů uvedených v 

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

odst. 5, 6 nebo 7 nebo 

od 50 000 

do 1 000 000 

doprava  zkapalněných ropných plynů 

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

rozporu s § 60 odst. 9 

od 50 000 

do 1 000 000 

2 

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

osobou uvedenou v § 60 odst. 1 nebo 2 

od 50 000 

do 1 000 000 

b 

Zahájení dopravy zkapalněných ropných plynů 

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

rozporu s § 60 odst. 11 

od 50 000 

do 1 000 000 

 

Oblast nakládání s lihem 

§ Odst. Písm. Skutková podstata Sankce v Kč 

135k  1   

Doprava lihu obecně denaturovaného podle 

zákona o lihu 52) určeného pro výrobu 

minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 

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

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

daňovém území České republiky bez 

zjednodušeného průvodního dokladu 

do 100 000 

 


