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198
Ï E DS EDA POS LAN ECK EÂ SN EÏ MO VN Y
PR
vyhlasÏuje
uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona ze dne 20. listopadu 1992 cÏ. 587 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch,
jak vyplyÂvaÂ ze zmeÏn a doplneÏnõÂ provedenyÂch zaÂkonem ze dne 10. cÏervence 1993 cÏ. 199 Sb.,
zaÂkonem ze dne 3. prosince 1993 cÏ. 325 Sb., zaÂkonem ze dne 3. cÏervna 1994 cÏ. 136 Sb.,
zaÂkonem ze dne 7. prosince 1994 cÏ. 260 Sb., zaÂkonem ze dne 29. cÏervna 1995 cÏ. 148 Sb.,
zaÂkonem ze dne 13. brÏezna 1996 cÏ. 95 Sb., zaÂkonem ze dne 6. brÏezna 1997 cÏ. 61 Sb.
a zaÂkonem ze dne 13. listopadu 1997 cÏ. 303 Sb.

Â KO N
ZA
o s po trÏ eb nõÂ c h d an õÂ ch
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ rada se usnesla na tomto zaÂkoneÏ:
Â S T PRVN IÂ
CÏ A
Â USTANOVENIÂ
SPOLECÏNA
§1
UÂvodnõÂ ustanovenõÂ
(1) Tento zaÂkon stanovõÂ podmõÂnky zdanÏovaÂnõÂ
uhlovodõÂkovyÂch paliv a maziv, lihu a lihovin, piva, võÂna
a tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ (daÂle jen ¹vybraneÂ vyÂrobkyª)
spotrÏebnõÂmi daneÏmi (daÂle jen ¹danÏª) a zpuÊsob znacÏenõÂ
neÏkteryÂch tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ.
(2) VybraneÂ vyÂrobky se zdanÏujõÂ podle tohoto zaÂkona jednoraÂzoveÏ.
§2
VymezenõÂ pojmuÊ
Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ
a) tuzemskem uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky kromeÏ svobodnyÂch celnõÂch paÂsem a svobodnyÂch celnõÂch
skladuÊ,

b) zahranicÏõÂm to uÂzemõÂ, ktereÂ nenõÂ tuzemskem,
c) vyÂvozem vybranyÂch vyÂrobkuÊ jejich propusÏteÏnõÂ
do rezÏimu vyÂvozu1) nebo do rezÏimu pasivnõÂho
zusÏlecht'ovacõÂho styku,1a)
d) dovozem vybranyÂch vyÂrobkuÊ jejich propusÏteÏnõÂ
do volneÂho obeÏhu2) nebo do rezÏimu aktivnõÂho
zusÏlecht'ovacõÂho styku v systeÂmu navracenõÂ,2a)
e) vyÂrobou vybranyÂch vyÂrobkuÊ proces, prÏi ktereÂm
vybranyÂ vyÂrobek vznikne nebo doznaÂ zmeÏn ve
sveÂ podstateÏ cÏi ve vneÏjsÏõÂ uÂpraveÏ,
f) spraÂvcem daneÏ prÏõÂslusÏnyÂ uÂzemnõÂ financÏnõÂ orgaÂn
(daÂle jen ¹financÏnõÂ orgaÂnª);3) prÏi dovozu vybranyÂch vyÂrobkuÊ a u cigaret podleÂhajõÂcõÂch povinnosti
znacÏenõÂ podle § 40c celnõÂ orgaÂn,4)
g) danÏovou povinnostõÂ danÏovaÂ povinnost za zdanÏovacõÂ obdobõÂ podle § 14 odst. 1 nesnõÂzÏenaÂ o naÂrok
na vraÂcenõÂ daneÏ uplatneÏnyÂ podle § 12 za stejneÂ
zdanÏovacõÂ obdobõÂ nebo cÏaÂstka, o kterou byl neopraÂvneÏneÏ zvyÂsÏen naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ podle
§ 12,
h) vyskladneÏnõÂm
1. fyzickeÂ vydaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ plaÂtcem
daneÏ (§ 3) z prostor, kde jsou vyraÂbeÏny nebo
skladovaÂny, pro splneÏnõÂ smluvnõÂho zaÂvazku

1
1a

) § 214 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb., celnõÂ zaÂkon.
) § 197 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb.

2

)
)
3
)
4
)

2a

§
§
§
§

128 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb.
163 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb.
1 a 2 zaÂkona cÏ. 531/1990 Sb., o uÂzemnõÂch financÏnõÂch orgaÂnech, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb.
3 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

CÏaÂstka 65

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 198 / 1998

s vyÂjimkou smlouvy o ulozÏenõÂ veÏci a smlouvy
o uÂschoveÏ,5) smlouvy o skladovaÂnõÂ,5a) smlouvy
zasõÂlatelskeÂ5b) a smlouvy o prÏepraveÏ veÏci nebo
smlouvy o prÏepraveÏ naÂkladu,5c)
2. pouzÏitõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ pro vyÂrobu vyÂrobkuÊ, ktereÂ nejsou prÏedmeÏtem daneÏ,
3. pouzÏitõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ pro vlastnõÂ potrÏebu
plaÂtce daneÏ, prÏõÂslusÏnõÂkuÊ jeho domaÂcnosti a osob
jemu blõÂzkyÂch,7) jeho zameÏstnancuÊ, cÏlenuÊ a spolecÏnõÂkuÊ a prÏõÂslusÏnõÂkuÊ jejich domaÂcnostõÂ a osob
jim blõÂzkyÂch,
4. pouzÏitõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ pro uÂcÏely reklamy,
5. pouzÏitõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ pro uÂcÏely, ktereÂ
prÏõÂmo nesouvisejõÂ s podnikatelskou cÏinnostõÂ,8)
i) malyÂm nezaÂvislyÂm pivovarem takovaÂ praÂvnickaÂ
osoba nebo fyzickaÂ osoba, jejõÂzÏ rocÏnõÂ vyÂstav piva
(daÂle jen ¹vyÂstavª) nenõÂ veÏtsÏõÂ nezÏ 200 000 hl a kteraÂ
splnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ v § 31a,
j) rocÏnõÂm vyÂstavem piva vesÏkereÂ vyrobeneÂ pivo
v tomto roce vyskladneÏneÂ.

robky vyrobeneÂ plaÂtcem platõÂ, zÏe se povinnost prokaÂzat uvedeneÂ skutecÏnosti tyÂkaÂ pouze teÏch vybranyÂch
vyÂrobkuÊ, ktereÂ plaÂtce zõÂskal a pouzÏil jako materiaÂl
vstupujõÂcõÂ do nezdaneÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ vyrobenyÂch plaÂtcem.
(4) DalsÏõÂ zvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se plaÂtcuÊ
daneÏ jsou uvedena v § 18, 24 a 34.
§4
PrÏedmeÏt daneÏ
(1) PrÏedmeÏtem daneÏ jsou v tuzemsku vyrobeneÂ
nebo do tuzemska dovezeneÂ vybraneÂ vyÂrobky vymezeneÂ v druheÂ cÏaÂsti tohoto zaÂkona.
(2) Dani nepodleÂhajõÂ vybraneÂ vyÂrobky, ktereÂ byly
danõÂ jizÏ jednou zdaneÏny, pokud u nich nebylo uplatneÏno vraÂcenõÂ daneÏ podle § 12. Toto ustanovenõÂ se nepouzÏije v prÏõÂpadech podle § 3 odst. 3, § 8 odst. 3, § 12
odst. 5 a § 24 põÂsm. d).
§5
Vznik danÏoveÂ povinnosti

§3
PlaÂtci
(1) PlaÂtci daneÏ (daÂle jen ¹plaÂtciª) jsou vsÏechny
praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ v tuzemsku vybraneÂ
vyÂrobky vyraÂbeÏjõÂ nebo kteryÂm majõÂ byÂt vyvaÂzÏeneÂ nebo
dovaÂzÏeneÂ vybraneÂ vyÂrobky propusÏteÏny.
(2) PlaÂtci jsou takeÂ praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby,
ktereÂ vyskladnõÂ nebo pouzÏijõÂ vybraneÂ vyÂrobky osvobozeneÂ od daneÏ podle § 8 odst. 1 põÂsm. b), § 23 a 29 pro
jineÂ uÂcÏely nezÏ tam stanoveneÂ.
(3) PlaÂtci daneÏ jsou takeÂ praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ
osoby, ktereÂ skladujõÂ nebo vyskladnÏujõÂ vybraneÂ vyÂrobky, s vyÂjimkou lihu a lihovin, cigaret, võÂna vyskladneÏneÂho osobami uvedenyÂmi v § 34 odst. 1 a võÂna, u neÏhozÏ se ve smyslu § 10 odst. 8 danÏovyÂ doklad nevystavuje, pokud neprokaÂzÏõÂ, zÏe se jednaÂ o vybraneÂ vyÂrobky
zdaneÏneÂ, nebo pokud neprokaÂzÏõÂ zpuÊsob nabytõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ opraÂvneÏneÏ bez daneÏ. PruÊkazem uvedenyÂch skutecÏnostõÂ je danÏovyÂ doklad podle § 10 odst. 1
a 5 nebo odstavce 6 nebo põÂsemnyÂ doklad osveÏdcÏujõÂcõÂ
skutecÏnost, zÏe subjekt, od neÏhozÏ plaÂtce vybraneÂ vyÂrobky zõÂskal, nabyl tyto vybraneÂ vyÂrobky jizÏ zdaneÏneÂ
nebo opraÂvneÏneÏ bez daneÏ. Pro nezdaneÏneÂ vybraneÂ vyÂ-

5

) §
§
5a
) §
5b
) §
5c
) §
§
7
) §
8
) §
9
) §
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a)
b)
c)

d)

e)

(1) DanÏovaÂ povinnost vznikaÂ
prÏi tuzemskeÂ vyÂrobeÏ, s vyÂjimkou vyÂroby cigaret,
dnem vyskladneÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ od vyÂrobce,
prÏi dovozu vybranyÂch vyÂrobkuÊ, s vyÂjimkou dovozu cigaret, dnem vzniku celnõÂho dluhu,9)
u vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od daneÏ podle § 8 odst. 1 põÂsm. b), § 23 a 29 dnem vyskladneÏnõÂ nebo dnem pouzÏitõÂ pro jineÂ uÂcÏely nezÏ tam
stanoveneÂ,
u vybranyÂch vyÂrobkuÊ vyrobenyÂch v tuzemsku
nebo do tuzemska dovezenyÂch, u kteryÂch bylo
uplatneÏno vraÂcenõÂ daneÏ podle § 12 odst. 1, dnem
vyskladneÏnõÂ nebo dnem pouzÏitõÂ pro jineÂ uÂcÏely nezÏ
stanoveneÂ v § 12 odst. 1; ustanovenõÂ § 8 odst. 1
põÂsm. b), § 23 a 29 zuÊstaÂvajõÂ nedotcÏena,
prÏi tuzemskeÂ vyÂrobeÏ a dovozu cigaret dnem odebraÂnõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek od CelnõÂho uÂrÏadu
KutnaÂ Hora, s vyÂjimkou cigaret urcÏenyÂch pro vyÂvoz, ktereÂ podle § 40c odst. 6 nesmeÏjõÂ byÂt znacÏeny; u cigaret urcÏenyÂch pro vyÂvoz, ktereÂ nesmeÏjõÂ

516 azÏ 526 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk.
747 azÏ 753 zaÂkona cÏ. 40/1964 Sb., obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
527 azÏ 535 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb.
601 azÏ 609 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb.
610 azÏ 629 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb.
765 azÏ 773 zaÂkona cÏ. 40/1964 Sb.
115 azÏ 117 zaÂkona cÏ. 40/1964 Sb.
2 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb.
238 azÏ 253 zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 113/1997 Sb.
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byÂt znacÏeny, vznikaÂ danÏovaÂ povinnost podle põÂsmene a),
f) u cigaret, u kteryÂch nebyla splneÏna povinnost znacÏenõÂ podle § 40c, dnem vyskladneÏnõÂ v prÏõÂpadeÏ tuzemskeÂ vyÂroby a dnem vzniku celnõÂho dluhu v prÏõÂpadeÏ dovozu,9)
g) dnem podaÂnõÂ zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ põÂsemneÂho souhlasu spraÂvce daneÏ s vyÂmazem z obchodnõÂho rejstrÏõÂku nebo jinyÂch evidencõÂ9b) prÏi ukoncÏenõÂ cÏinnosti nebo dnem oznaÂmenõÂ spraÂvci daneÏ o ukoncÏenõÂ cÏinnosti;9c) danÏovaÂ povinnost se tyÂkaÂ vsÏech
nezdaneÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ, jezÏ jsou k tomuto dni ve vlastnictvõÂ plaÂtce, kteryÂ uvedeneÂ vyÂrobky vyrobil, nakoupil cÏi dovezl, s vyÂjimkou nezdaneÏneÂho lihu osvobozeneÂho od daneÏ podle § 29
odst. 1 põÂsm. c) a f),
h) dnem nabytõÂ nebo prodeje vybranyÂch vyÂrobkuÊ
praÂvnickyÂmi nebo fyzickyÂmi osobami uvedenyÂmi
v § 3 odst. 3 nebo dnem zjisÏteÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ u teÏchto praÂvnickyÂch nebo fyzickyÂch osob,
a to tõÂm dnem, kteryÂ nastal drÏõÂve,
i) dnem zuÂcÏtovaÂnõÂ manka nebo sÏkody na majetku,9a)
nejpozdeÏji vsÏak do jednoho meÏsõÂce po zjisÏteÏnõÂ
manka nebo sÏkody, pokud manko nebo sÏkoda
vznikly prÏed vznikem danÏoveÂ povinnosti podle
põÂsmen a) azÏ d); do mank a sÏkod se nezahrnujõÂ
manka a sÏkody do normy prÏirozenyÂch uÂbytkuÊ.
(2) DalsÏõÂ zvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se vzniku
danÏoveÂ povinnosti jsou uvedena v § 20, 26 a 34a.
§6
ZaÂklad daneÏ
(1) ZaÂkladem daneÏ je mnozÏstvõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ je uvedeno na danÏoveÂm dokladu podle
§ 10, vyjaÂdrÏeneÂ v meÏrnyÂch jednotkaÂch.
(2) MeÏrneÂ jednotky vybranyÂch vyÂrobkuÊ jsou uvedeny v cÏaÂsti druheÂ.

§7
Sazby daneÏ
(1) Sazby daneÏ jsou stanoveny jednotneÏ pro celeÂ
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(2) Sazby daneÏ jsou uvedeny v cÏaÂsti druheÂ.
OsvobozenõÂ od daneÏ
§8
(1) Od daneÏ jsou osvobozeny vybraneÂ vyÂrobky
a) dovezeneÂ, pokud se na neÏ vztahuje osvobozenõÂ od
cla,10) s vyÂjimkou
1. vybranyÂch vyÂrobkuÊ dovaÂzÏenyÂch ve prospeÏch
postizÏenyÂch osob,10c)
2. cÏeskyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ se po vyÂvozu z tuzemska vracejõÂ zpeÏt do tuzemska
a jsou propusÏteÏny do volneÂho obeÏhu,10e)
3. vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od cla
v raÂmci vsÏeobecneÂho systeÂmu celnõÂch preferencõÂ,11)
4. vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od cla
v raÂmci mezinaÂrodnõÂch dohod o celnõÂ unii nebo
o oblasti volneÂho obchodu,12)
b) urcÏeneÂ k pouzÏitõÂ jako vzorky pro povinneÂ
zkousÏky,14) pro hygienickyÂ dozor,15) pro opatrÏenõÂ
proti vzniku a sÏõÂrÏenõÂ prÏenosnyÂch nemocõÂ a nemocõÂ
z povolaÂnõÂ,15) pro mimorÏaÂdnaÂ opatrÏenõÂ prÏi epidemii15) a pro vyÂzkumneÂ uÂcÏely tyÂkajõÂcõÂ se teÂhozÏ vybraneÂho vyÂrobku.
(2) DalsÏõÂ zvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se osvobozenõÂ od daneÏ jsou uvedena v § 23 a 29.
(3) Pokud praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba nakoupõÂ
vybraneÂ vyÂrobky osvobozeneÂ od daneÏ podle odstavcuÊ 1 a 2 za ceny vcÏetneÏ daneÏ, pohlõÂzÏõÂ se na tyto vybraneÂ vyÂrobky, jako by byly porÏõÂzeny za ceny bez
daneÏ. ToteÂzÏ platõÂ pro lõÂh, u neÏhozÏ dosÏlo k domeÏrÏenõÂ
daneÏ na zaÂkladeÏ danÏoveÂ povinnosti vznikleÂ podle § 26
põÂsm. e).

9b
9c

) § 35 odst. 2 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) § 33 odst. 7 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

9a

)
)
10c
)
10e
)
11
)

ZaÂkon cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
§ 55, 191 a 237 zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 113/1997 Sb.
§ 80 azÏ 84 vyhlaÂsÏky cÏ. 93/1993 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
§ 234 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 113/1997 Sb.
VyhlaÂsÏka cÏ. 69/1989 Sb., o osvobozenõÂ obchodnõÂho zbozÏõÂ dovaÂzÏeneÂho a pochaÂzejõÂcõÂho z rozvojovyÂch zemõÂ od dovoznõÂho
cla.
12
) VlaÂdnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 59/1948 Sb., kterou se uvaÂdõÂ v prozatõÂmnõÂ platnost VsÏeobecnaÂ dohoda o clech a obchodu ze dne 30. rÏõÂjna
1947, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
14
) ZaÂkon cÏ. 30/1968 Sb., o staÂtnõÂm zkusÏebnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
15
) ZaÂkon cÏ. 20/1966 Sb., o peÂcÏi o zdravõÂ lidu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
10
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§9
NaÂrok na osvobozenõÂ od daneÏ vcÏetneÏ odkazu na
ustanovenõÂ zaÂkona, podle ktereÂho se tento naÂrok uplatnÏuje, musõÂ u vybranyÂch vyÂrobkuÊ, na ktereÂ se vztahuje
ustanovenõÂ § 8 odst. 1 põÂsm. b), § 23 a § 29 odst. 1
põÂsm. a), b), d) a e), nabyvatel uplatnit u plaÂtce põÂsemneÏ, nejpozdeÏji prÏed vyhotovenõÂm dokladu o jejich
vyskladneÏnõÂ od tuzemskeÂho vyÂrobce nebo u celnõÂho
orgaÂnu prÏi podaÂnõÂ põÂsemneÂho celnõÂho prohlaÂsÏenõÂ16)
v prÏõÂpadeÏ jejich dovozu. PrÏi uplatnÏovaÂnõÂ naÂroku u vybranyÂch vyÂrobkuÊ, na ktereÂ se vztahuje ustanovenõÂ § 29
odst. 1 põÂsm. a), d) a e), prÏedlozÏõÂ nabyvatel povolenõÂ
Ministerstva financõÂ15a) k naÂkupu, odbeÏru nebo dovozu
lihu. NeucÏinõÂ-li tak, naÂrok zanikaÂ.
§ 10
VystavovaÂnõÂ danÏovyÂch dokladuÊ
(1) PrÏi tuzemskeÂ vyÂrobeÏ s vyÂjimkou vyÂroby cigaret podleÂhajõÂcõÂch povinnosti znacÏenõÂ podle § 40c jsou
plaÂtci povinni nejpozdeÏji naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den po
dni vzniku danÏoveÂ povinnosti u vybranyÂch vyÂrobkuÊ
vystavit danÏovyÂ doklad, kteryÂ musõÂ obsahovat
a) obchodnõÂ jmeÂno, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo17) plaÂtce u praÂvnickyÂch osob, jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ
plaÂtce, obchodnõÂ jmeÂno, bydlisÏteÏ a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo u fyzickyÂch osob,
b) obchodnõÂ jmeÂno, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo
u praÂvnickyÂch osob, jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, obchodnõÂ
jmeÂno, bydlisÏteÏ a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo (bylo-li prÏideÏleno) u fyzickyÂch osob, kteryÂm byly vybraneÂ vyÂrobky vyskladneÏny podle § 2 põÂsm. h),
c) mnozÏstvõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ v meÏrnyÂch jednotkaÂch, jejich obchodnõÂ oznacÏenõÂ a cÏõÂselnyÂ koÂd uvedenyÂ v tiskopisu danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ,17a)
d) cÏaÂstku daneÏ,
e) datum vyskladneÏnõÂ,
f) datum vystavenõÂ danÏoveÂho dokladu,
g) porÏadoveÂ cÏõÂslo danÏoveÂho dokladu.
(2) SpraÂvce daneÏ uznaÂ pro uÂcÏely spraÂvneÂho zatrÏõÂdeÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ do cÏõÂselneÂho koÂdu podle odstavce 1 põÂsm. c) zatrÏõÂdeÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ celnõÂmi
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orgaÂny. PrÏi styku s celnõÂmi orgaÂny je plaÂtce povinen
uzÏõÂvat cÏõÂselnyÂ koÂd vybranyÂch vyÂrobkuÊ stanovenyÂ
zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisem.17b)
(3) V prÏõÂpadeÏ podle § 5 odst. 1 põÂsm. e) jsou plaÂtci
prÏi tuzemskeÂ vyÂrobeÏ vybranyÂch vyÂrobkuÊ povinni v den
vzniku danÏoveÂ povinnosti vystavit danÏovyÂ doklad podle odstavce 1; mõÂsto uÂdaje o osobeÏ podle odstavce 1
põÂsm. b) uvedou slovo ¹sÏkodaª a mõÂsto data vyskladneÏnõÂ datum vzniku danÏoveÂ povinnosti podle § 5 odst. 1
põÂsm. e).
(4) V prÏõÂpadech podle § 26 põÂsm. a) azÏ c) plaÂtci prÏi
tuzemskeÂ vyÂrobeÏ danÏovyÂ doklad nevystavujõÂ.
(5) PrÏi vyskladneÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od daneÏ musõÂ byÂt na dokladu vystaveneÂm podle
odstavce 1 uvedeno, zÏe se jednaÂ o vyskladneÏnõÂ bez daneÏ
s odvolaÂvkou na ustanovenõÂ § 8 odst. 1 põÂsm. b), § 23
nebo § 29.
(6) PrÏi dovozu vybranyÂch vyÂrobkuÊ plnõÂ funkci
danÏoveÂho dokladu podle odstavcuÊ 1 a 2 pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozhodnutõÂ o propusÏteÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ do prÏõÂslusÏneÂho rezÏimu vydaneÂho na tiskopisu
põÂsemneÂho celnõÂho prohlaÂsÏenõÂ.16a) PrÏi vyÂvozu vybranyÂch vyÂrobkuÊ plnõÂ põÂsemneÂ celnõÂ prohlaÂsÏenõÂ funkci dokladu prokazujõÂcõÂho naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ podle § 12
odst. 1 põÂsm. a) a e). PrÏi vyskladneÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od daneÏ podle § 29 odst. 1
põÂsm. c) a f) a odst. 2 se danÏovyÂ doklad nevystavuje.
(7) PrÏi vyÂrobeÏ cigaret podleÂhajõÂcõÂch povinnosti
znacÏenõÂ podle § 40c plnõÂ funkci danÏoveÂho dokladu podle odstavcuÊ 1 a 2 pro uÂcÏely tohoto zaÂkona evidence
podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.17c)
(8) DanÏovyÂ doklad se nevystavuje prÏi pouzÏitõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch v § 35 pro prÏõÂmou spotrÏebu v prostoraÂch, kde jsou tyto vybraneÂ vyÂrobky
uskladneÏny, nebo prÏi fyzickeÂm vydaÂnõÂ teÏchto vybranyÂch vyÂrobkuÊ z uvedenyÂch prostor v mnozÏstvõÂ neprÏesahujõÂcõÂm 5 litruÊ pro jednu osobu za jeden kalendaÂrÏnõÂ
den. DanÏovyÂm dokladem je v tomto prÏõÂpadeÏ evidence,
kteraÂ musõÂ obsahovat uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 1
põÂsm. c), d) a e).

16

) § 105 zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 113/1997 Sb.
) § 12 zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb., o lihu a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ
zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 587/1992 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, (zaÂkon o lihu).
17
) § 33 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
17a
) § 40 odst. 2 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
17b
) VyhlaÂsÏka cÏ. 92/1993 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ celnõÂho zaÂkona, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
15a

16a
17c

) § 104 a 105 zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 113/1997 Sb.
) VyhlaÂsÏka cÏ. 11/1994 Sb., kterou se stanovõÂ podrobnosti ke znacÏenõÂ neÏkteryÂch tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
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(9) KromeÏ uvedenyÂch danÏovyÂch dokladuÊ jsou
plaÂtci povinni veÂst doklady k prokaÂzaÂnõÂ naÂrokuÊ na vraÂcenõÂ daneÏ podle § 12 odst. 1.
(10) PlaÂtci jsou povinni vystavit danÏovyÂ doklad,
s vyÂjimkou danÏovyÂch dokladuÊ podle odstavce 6, ve
dvojõÂm vyhotovenõÂ. PrvnõÂ vyhotovenõÂ jsou plaÂtci povinni vydat osobeÏ uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. b).
DruheÂ vyhotovenõÂ a vsÏechny dalsÏõÂ doklady rozhodneÂ
pro urcÏenõÂ vyÂsÏe daneÏ jsou plaÂtci povinni uchovaÂvat po
dobu 10 let od konce kalendaÂrÏnõÂho roku, ve ktereÂm
vznikla danÏovaÂ povinnost.
§ 11
VyÂpocÏet daneÏ
(1) DanÏ z vybranyÂch vyÂrobkuÊ, u kteryÂch vznikla
danÏovaÂ povinnost podle § 5 odst. 1 põÂsm. a), c), d), f),
g), h) a i) a podle § 20, 26 a 34a, jsou plaÂtci povinni si
sami vypocÏõÂtat. DanÏ z vybranyÂch vyÂrobkuÊ, u kteryÂch
vznikla danÏovaÂ povinnost podle § 5 odst. 1 põÂsm. b)
a e), vypocÏõÂtaÂ spraÂvce daneÏ.
(2) DanÏ se vypocÏõÂtaÂ vynaÂsobenõÂm zaÂkladu daneÏ sazbou daneÏ stanovenou pro prÏõÂslusÏnyÂ vybranyÂ vyÂrobek.
§ 12
NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ
(1) PlaÂtci vznikaÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ dnem
a) vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o propusÏteÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ do rezÏimu vyÂvozu nebo do rezÏimu pasivnõÂho zusÏlecht'ovacõÂho styku vydaneÂm na tiskopisu
põÂsemneÂho celnõÂho prohlaÂsÏenõÂ,16a) je-li na tomto
rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏnyÂm celnõÂm uÂrÏadem potvrzen
vyÂstup vybranyÂch vyÂrobkuÊ do zahranicÏõÂ nebo jejich umõÂsteÏnõÂ do svobodneÂho celnõÂho paÂsma nebo
do svobodneÂho celnõÂho skladu v raÂmci podnikatelskeÂ cÏinnosti,8)
b) prÏevzetõÂ na sklad plaÂtce zdaneÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ vstupujõÂcõÂch jako materiaÂl do vyraÂbeÏnyÂch
vybranyÂch vyÂrobkuÊ; prÏi uplatneÏnõÂ naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ prÏi prÏevzetõÂ na sklad plaÂtce zdaneÏnyÂch
vybranyÂch vyÂrobkuÊ vstupujõÂcõÂch jako materiaÂl do
vyraÂbeÏneÂ bionafty podle § 19 odst. 3 je plaÂtce povinen dolozÏit naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ povolenõÂm
k vyÂrobeÏ bionafty podle § 19 odst. 3, ktereÂ vydaÂvaÂ
Ministerstvo financõÂ v dohodeÏ s Ministerstvem zemeÏdeÏlstvõÂ,
c) prÏevzetõÂ na sklad plaÂtce zdaneÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ neprÏevzatyÂch kupujõÂcõÂm a vraÂcenyÂch zpeÏt
plaÂtci nebo vraÂcenyÂch komisionaÂrÏem,8a)

d) vyporÏaÂdaÂnõÂ naÂrokuÊ z vad vybranyÂch vyÂrobkuÊ, naÂrokuÊ za nedodaneÂ vybraneÂ vyÂrobky nebo naÂrokuÊ
z nespraÂvneÏ uÂcÏtovaneÂ daneÏ, pokud plaÂtce uÂplatu
za tyto vybraneÂ vyÂrobky neobdrzÏel nebo pokud
uÂplatu kupujõÂcõÂmu vraÂtil; pro uplatneÏnõÂ naÂroku za
nedodaneÂ vybraneÂ vyÂrobky je zaÂrovenÏ podmõÂnkou prÏevzetõÂ nedodanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ
zpeÏt na sklad plaÂtce,
e) prodeje zdaneÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ podle
§ 12b odst. 1,
f) vzniku skutecÏnosti podle § 42a,
g) zamõÂtnutõÂ zÏaÂdosti o souhlas s vyÂmazem z obchodnõÂho rejstrÏõÂku nebo jinyÂch evidencõÂ prÏi ukoncÏenõÂ
cÏinnosti v prÏõÂpadeÏ, zÏe danÏovaÂ povinnost vznikla
podle § 5 odst. 1 põÂsm. g).
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 põÂsm. b) azÏ d) se nevztahujõÂ na cigarety. ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se vracenõÂ daneÏ u cigaret jsou uvedena v § 40f odst. 4 a 5.
(3) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ podle odstavce 1
uplatnõÂ plaÂtce v danÏoveÂm prÏiznaÂnõÂ podle § 13 nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ od poslednõÂho dne meÏsõÂce, ve ktereÂm
naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikl. Po uplynutõÂ teÂto lhuÊty
naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ zanikaÂ a tuto lhuÊtu nelze prodlouzÏit ani nelze povolit navraÂcenõÂ v prÏedesÏlyÂ stav. JestlizÏe prÏed uplynutõÂm teÂto lhuÊty dojde k vyskladneÏnõÂ vybraneÂho vyÂrobku plaÂtcem, anizÏ by byl naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ uplatneÏn, naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ dnem vyskladneÏnõÂ vybraneÂho vyÂrobku zanikaÂ. NaÂrok na vraÂcenõÂ
daneÏ podle odstavce 1 muÊzÏe plaÂtce uplatnit pouze do
vyÂsÏe daneÏ vypocÏteneÂ sazbou daneÏ platneÂ v den dovozu
nebo vyskladneÏnõÂ vybraneÂho vyÂrobku, pokud v tento
den soucÏasneÏ vznikla danÏovaÂ povinnost.
(4) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ muÊzÏe plaÂtce uplatnit
pouze u financÏnõÂho orgaÂnu bez ohledu na to, zda jde
o vybraneÂ vyÂrobky vyskladneÏneÂ v tuzemsku nebo dovezeneÂ.
(5) Pokud plaÂtce neuplatnõÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ,
acÏkoliv tak podle odstavce 1 mohl ucÏinit, pohlõÂzÏõÂ se prÏi
vzniku danÏoveÂ povinnosti podle § 5 na vybraneÂ vyÂrobky, u kteryÂch podle odstavce 1 mohl byÂt uplatneÏn
naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ, tak, jako by tento naÂrok byl
uplatneÏn.
§ 12a
(1) OsobeÏ pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit podle mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna,18)

) NaprÏ. vyhlaÂsÏka cÏ. 157/1964 Sb., o VõÂdenÏskeÂ uÂmluveÏ o diplomatickyÂch stycõÂch, vyhlaÂsÏka cÏ. 21/1968 Sb., o UÂmluveÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch mezinaÂrodnõÂch odbornyÂch organizacõÂ, vyhlaÂsÏka cÏ. 32/1969 Sb., o VõÂdenÏskeÂ uÂmluveÏ o konzulaÂrnõÂch
Â mluveÏ o zvlaÂsÏtnõÂch misõÂch, vyhlaÂsÏka cÏ. 52/1956 Sb., o prÏõÂstupu CÏeskoslovenskeÂ
stycõÂch, vyhlaÂsÏka cÏ. 40/1987 Sb., o U
republiky k UÂmluveÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch Organizace spojenyÂch naÂroduÊ, schvaÂleneÂ ValnyÂm shromaÂzÏdeÏnõÂm Organizace
spojenyÂch naÂroduÊ dne 13. uÂnora 1946, zaÂkon cÏ. 125/1992 Sb., o zrÏõÂzenõÂ SekretariaÂtu Konference o bezpecÏnosti a spolupraÂci
v EvropeÏ a o vyÂsadaÂch a imunitaÂch tohoto sekretariaÂtu a dalsÏõÂch institucõÂ Konference o bezpecÏnosti a spolupraÂci v EvropeÏ.

18
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(daÂle jen ¹osoba pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunitª) se vracõÂ
danÏ zaplacenaÂ v cenaÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ (daÂle jen
¹zaplacenaÂ danÏª). Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona je osobou
pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit
a) diplomatickaÂ mise a konzulaÂrnõÂ uÂrÏad akreditovaneÂ
pro CÏeskou republiku jako orgaÂny cizõÂch staÂtuÊ,
b) zvlaÂsÏtnõÂ mise,
c) mezinaÂrodnõÂ organizace, kteraÂ pozÏõÂvaÂ vyÂsad a imunit podle mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou je CÏeskaÂ
republika vaÂzaÂna,
d) uÂrÏednõÂk mezinaÂrodnõÂ organizace, kteryÂ nemaÂ v tuzemsku trvalyÂ pobyt a nenõÂ obcÏanem CÏeskeÂ republiky, pokud je trvale prÏideÏlen k vyÂkonu svyÂch
funkcõÂ v CÏeskeÂ republice,
e) staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂk cizõÂho staÂtu, kteryÂ je cÏlenem diplomatickeÂ mise, zvlaÂsÏtnõÂ mise nebo konzulaÂrnõÂho
uÂrÏadu akreditovanyÂch pro CÏeskou republiku,
a nemaÂ v tuzemsku trvalyÂ pobyt,
f) rodinnyÂ prÏõÂslusÏnõÂk osoby uvedeneÂ v põÂsmenech d)
nebo e), pokud dosaÂhl veÏku 15 let, nenõÂ obcÏanem
CÏeskeÂ republiky a je registrovaÂn Ministerstvem
zahranicÏnõÂch veÏcõÂ.
(2) ZaplacenaÂ danÏ se vracõÂ
a) osobaÂm uvedenyÂm v odstavci 1 põÂsm. a) podle principu vzaÂjemnosti maximaÂlneÏ do vyÂsÏe
200 000 KcÏ za kalendaÂrÏnõÂ rok,
b) osobaÂm uvedenyÂm v odstavci 1 põÂsm. b) a c) maximaÂlneÏ do vyÂsÏe 100 000 KcÏ za kalendaÂrÏnõÂ rok,
c) osobaÂm uvedenyÂm v odstavci 1 põÂsm. d), e) a f)
podle principu vzaÂjemnosti maximaÂlneÏ do vyÂsÏe
50 000 KcÏ za kalendaÂrÏnõÂ rok.
(3) Osoba pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit, ktereÂ vznikaÂ
naÂrok na vraÂcenõÂ zaplaceneÂ daneÏ, maÂ pro tento uÂcÏel
postavenõÂ danÏoveÂho poplatnõÂka bez povinnosti se registrovat jako danÏovyÂ subjekt.
(4) NaÂrok na vraÂcenõÂ zaplaceneÂ daneÏ vznikaÂ dnem
naÂkupu vybranyÂch vyÂrobkuÊ a zanikaÂ uplynutõÂm poslednõÂho dne prvnõÂho meÏsõÂce kalendaÂrÏnõÂho roku, kteryÂ
naÂsleduje po kalendaÂrÏnõÂm roce, ve ktereÂm naÂrok na
vraÂcenõÂ daneÏ vznikl. NaÂrok na vraÂcenõÂ zaplaceneÂ daneÏ
se prokazuje dokladem o naÂkupu, kteryÂ byl vystaven
plaÂtcem daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty. ProdaÂvajõÂcõÂ je povinen na dokladu o naÂkupu uveÂst:
a) obchodnõÂ jmeÂno, naÂzev (nenõÂ-li obchodnõÂ jmeÂno),
sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo17) prodaÂvajõÂcõÂho,
je-li prodaÂvajõÂcõÂ praÂvnickou osobou,
b) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ jmeÂno, bydlisÏteÏ a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo prodaÂvajõÂcõÂho,
je-li prodaÂvajõÂcõÂ fyzickou osobou,
c) mnozÏstvõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ v meÏrnyÂch jednotkaÂch,
d) vyÂsÏi ceny,
e) datum uskutecÏneÏnõÂ naÂkupu.
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(5) NaÂrok na vraÂcenõÂ zaplaceneÂ daneÏ muÊzÏe osoba
pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit uplatnit v danÏoveÂm prÏiznaÂnõÂ,
ktereÂ se podaÂvaÂ financÏnõÂmu orgaÂnu na tiskopise vydaneÂm Ministerstvem financõÂ. DanÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ se podaÂvaÂ
nejdrÏõÂve prvnõÂ den po skoncÏenõÂ zdanÏovacõÂho obdobõÂ
a nejpozdeÏji poslednõÂ den prvnõÂho meÏsõÂce kalendaÂrÏnõÂho
roku, kteryÂ naÂsleduje po kalendaÂrÏnõÂm roce, ve ktereÂm
naÂrok na vraÂcenõÂ zaplaceneÂ daneÏ vznikl. Pokud osoba
pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit neuplatnÏuje ve zdanÏovacõÂm
obdobõÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ, danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ za toto
zdanÏovacõÂ obdobõÂ nepodaÂvaÂ. ZdanÏovacõÂm obdobõÂm je
u osob pozÏõÂvajõÂcõÂch vyÂsad a imunit uvedenyÂch v odstavci 1 põÂsm. a), b) a c) kalendaÂrÏnõÂ meÏsõÂc a u osob
pozÏõÂvajõÂcõÂch vyÂsad a imunit uvedenyÂch v odstavci 1
põÂsm. d), e) a f) kalendaÂrÏnõÂ cÏtvrtletõÂ.
(6) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se mõÂstnõÂ prÏõÂslusÏnost
financÏnõÂho orgaÂnu pro podaÂnõÂ danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ osoby pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit stanovõÂ takto:
a) diplomatickaÂ mise, zvlaÂsÏtnõÂ mise a konzulaÂrnõÂ
uÂrÏady, ktereÂ majõÂ sõÂdlo v CÏeskeÂ republice, podaÂvajõÂ
danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ financÏnõÂmu orgaÂnu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu podle jejich sõÂdla,
b) staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci cizõÂho staÂtu, kterÏõÂ jsou cÏleny osob
uvedenyÂch v põÂsmenu a), vcÏetneÏ jejich rodinnyÂch
prÏõÂslusÏnõÂkuÊ podaÂvajõÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ financÏnõÂmu
orgaÂnu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu podle sõÂdla osob uvedenyÂch v põÂsmenu a),
c) mezinaÂrodnõÂ organizace podle odstavce 1 põÂsm. c)
podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ financÏnõÂmu orgaÂnu
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu podle jejõÂho sõÂdla v CÏeskeÂ republice,
d) uÂrÏednõÂci mezinaÂrodnõÂ organizace podle odstavce 1
põÂsm. d) vcÏetneÏ jejich rodinnyÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ podaÂvajõÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ financÏnõÂmu orgaÂnu mõÂstneÏ
prÏõÂslusÏneÂmu podle jejich bydlisÏteÏ v CÏeskeÂ republice,
e) diplomatickaÂ mise, zvlaÂsÏtnõÂ mise a konzulaÂrnõÂ
uÂrÏady, ktereÂ nemajõÂ sõÂdlo v CÏeskeÂ republice, podaÂvajõÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ FinancÏnõÂmu uÂrÏadu pro
Prahu 1,
f) staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂci cizõÂho staÂtu, kterÏõÂ jsou cÏleny osob
uvedenyÂch v põÂsmenu e), vcÏetneÏ jejich rodinnyÂch
prÏõÂslusÏnõÂkuÊ podaÂvajõÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ FinancÏnõÂmu
uÂrÏadu pro Prahu 1.
(7) Pokud vznikne v duÊsledku vymeÏrÏenõÂ naÂroku
na vraÂcenõÂ zaplaceneÂ daneÏ vratitelnyÂ prÏeplatek, vraÂtõÂ se
osobeÏ pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit bez zÏaÂdosti do 30 dnuÊ
ode dne naÂsledujõÂcõÂho po jeho vymeÏrÏenõÂ.
(8) Pokud cizõÂ staÂt cÏeskyÂm diplomatickyÂm misõÂm,
konzulaÂrnõÂm uÂrÏaduÊm a cÏeskyÂm staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkuÊm,
kterÏõÂ jsou cÏleny teÏchto diplomatickyÂch misõÂ a konzulaÂrnõÂch uÂrÏaduÊ akreditovanyÂch v cizõÂm staÂteÏ, neprÏiznaÂ naÂrok na vraÂcenõÂ zaplaceneÂ daneÏ, kteryÂ podle odstavce 2
prÏiznaÂvaÂ CÏeskaÂ republika, naÂrok na vraÂcenõÂ zaplaceneÂ
daneÏ diplomatickyÂm misõÂm a konzulaÂrnõÂm uÂrÏaduÊm cizõÂho staÂtu a jeho staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkuÊm, kterÏõÂ jsou cÏleny
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teÏchto diplomatickyÂch misõÂ a konzulaÂrnõÂch uÂrÏaduÊ, nevznikne. Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ potvrdõÂ zajisÏteÏnõÂ principu vzaÂjemnosti v danÏoveÂm prÏiznaÂnõÂ prÏed
jeho prÏedlozÏenõÂm financÏnõÂmu orgaÂnu. Princip vzaÂjemnosti se nevztahuje na osoby pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit
uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. b), c) a d).
§ 12b
(1) Ministerstvo financõÂ udeÏlõÂ praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osobeÏ na jejõÂ zÏaÂdost povolenõÂ k prodeji vybranyÂch vyÂrobkuÊ za ceny bez daneÏ v prodejnaÂch DUTY/
/ TAX FREE fyzickeÂ osobeÏ prÏi prÏestupu staÂtnõÂch hranic CÏeskeÂ republiky, v tranzitnõÂm prostoru cÏeskyÂch
celnõÂch letisÏt' a na palubaÂch letadel zahranicÏnõÂch linek
a povolenõÂ k prodeji vybranyÂch vyÂrobkuÊ za ceny bez
daneÏ cÏlenuÊm posaÂdek letadel zahranicÏnõÂch linek prÏi odletu z CÏeskeÂ republiky. Prodej vybranyÂch vyÂrobkuÊ za
ceny bez daneÏ lze uskutecÏnÏovat jen na zaÂkladeÏ tohoto
povolenõÂ.
(2) ZÏaÂdost o povolenõÂ musõÂ obsahovat:
a)
b)
c)
d)
e)

naÂzev a sõÂdlo, poprÏõÂpadeÏ jmeÂno a bydlisÏteÏ zÏadatele,
danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo,
osveÏdcÏenõÂ o registraci ke spotrÏebnõÂ dani,
uvedenõÂ mõÂsta, kde se prodejna nachaÂzõÂ,
souhlas prÏõÂslusÏneÂho celnõÂho uÂrÏadu s umõÂsteÏnõÂm
prodejny na silnicÏnõÂch celnõÂch prÏechodech a v tranzitnõÂm prostoru mezinaÂrodnõÂch letisÏt' s uvedenõÂm
podmõÂnek o kontrole vyÂstupu vybranyÂch vyÂrobkuÊ
do zahranicÏõÂ,
f) souhlas provozovatele letisÏteÏ s umõÂsteÏnõÂm prodejny v tranzitnõÂm prostoru mezinaÂrodnõÂch letisÏt',
g) souhlas provozovatele letisÏteÏ s prodejem vybranyÂch vyÂrobkuÊ na palubaÂch letadel zahranicÏnõÂch
linek.

(3) Ministerstvo financõÂ udeÏlõÂ povolenõÂ, jestlizÏe
a) je vydaÂn souhlas prÏõÂslusÏneÂho celnõÂho uÂrÏadu s umõÂsteÏnõÂm prodejny na silnicÏnõÂch celnõÂch prÏechodech
a v tranzitnõÂm prostoru mezinaÂrodnõÂch letisÏt' s uvedenõÂm podmõÂnek o kontrole vyÂstupu vybranyÂch
vyÂrobkuÊ do zahranicÏõÂ,
b) je vydaÂn souhlas provozovatele letisÏteÏ s umõÂsteÏnõÂm
prodejny v tranzitnõÂm prostoru mezinaÂrodnõÂch letisÏt' nebo s prodejem zbozÏõÂ na palubaÂch letadel
zahranicÏnõÂch linek.
(4) Prodej vybranyÂch vyÂrobkuÊ za ceny bez daneÏ
se uskutecÏnÏuje pouze osobaÂm prÏi prÏestupu staÂtnõÂ hranice do zahranicÏõÂ. V prodejnaÂch DUTY/TAX FREE na
silnicÏnõÂch celnõÂch prÏechodech prodaÂvajõÂcõÂ prodaÂ vybraneÂ vyÂrobky za ceny bez daneÏ po prÏedlozÏenõÂ platneÂho cestovnõÂho dokladu; v prodejnaÂch DUTY/TAX
FREE v tranzitnõÂm prostoru cÏeskyÂch mezinaÂrodnõÂch
letisÏt' prodaÂvajõÂcõÂ prodaÂ vybraneÂ vyÂrobky za ceny bez
daneÏ po prÏedlozÏenõÂ platneÂ letenky s cõÂlovou stanicõÂ
v zahranicÏõÂ.

(5) Ministerstvo financõÂ v povolenõÂ stanovõÂ druhy
vybranyÂch vyÂrobkuÊ prodaÂvanyÂch za ceny bez daneÏ.
(6) Ministerstvo financõÂ povolenõÂ odejme,
a) pokud povolenõÂ bylo udeÏleno na zaÂkladeÏ nepravdivyÂch uÂdajuÊ,
b) pokud praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba neplnõÂ podmõÂnky uvedeneÂ v povolenõÂ.
(7) Na vybraneÂ vyÂrobky umõÂsteÏneÂ v prodejnaÂch
DUTY/TAX FREE se pohlõÂzÏõÂ jako na vybraneÂ vyÂrobky vyvezeneÂ. VybraneÂ vyÂrobky nakoupeneÂ v prodejnaÂch DUTY/TAX FREE, ktereÂ jsou cestujõÂcõÂm dovaÂzÏeny zpeÏt do tuzemska, podleÂhajõÂ dani prÏi dovozu,
pokud se na neÏ nevztahuje osvobozenõÂ od daneÏ podle
§ 8 odst. 1 põÂsm. a).
§ 12c
(1) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikaÂ praÂvnickyÂm
a fyzickyÂm osobaÂm, ktereÂ nakoupily topnyÂ olej lehkyÂ
a velmi lehkyÂ, smeÏsi paliv a maziv, ropneÂ destilaÂty z primaÂrnõÂ destilace nebo krakovaÂnõÂ ropneÂ suroviny nebo
upraveneÂ uhlovodõÂkoveÂ produkty (s vyÂjimkou plynnyÂch), zõÂskaneÂ jako vedlejsÏõÂ produkt prÏi teÏzÏbeÏ zemnõÂho
plynu nebo ropy (daÂle jen ¹topneÂ olejeª), za cenu obsahujõÂcõÂ danÏ a prokazatelneÏ tyto topneÂ oleje pouzÏily
pro vyÂrobu tepla bez ohledu na zpuÊsob spotrÏeby tepla.
NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikaÂ dnem spotrÏeby topnyÂch
olejuÊ pro vyÂrobu tepla bez ohledu na zpuÊsob spotrÏeby
tepla. NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ se prokazuje dokladem
o naÂkupu a evidencõÂ o naÂkupu a spotrÏebeÏ vedenou poplatnõÂkem. V prÏõÂpadeÏ, kdy praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby
pouzÏijõÂ pro vyÂrobu tepla topneÂ oleje, ktereÂ samy vyrobily, prokazuje se, bez ohledu na zpuÊsob spotrÏeby
tepla, naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ internõÂm dokladem.
(2) Na dokladu o naÂkupu musõÂ byÂt uvedeny tyto
naÂlezÏitosti:
a) obchodnõÂ jmeÂno, naÂzev (nenõÂ-li obchodnõÂ jmeÂno),
sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo17) prodaÂvajõÂcõÂho,
je-li prodaÂvajõÂcõÂ praÂvnickou osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏ. obchodnõÂ jmeÂno, bydlisÏteÏ a danÏoveÂ
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, poprÏ. rodneÂ cÏõÂslo prodaÂvajõÂcõÂho, je-li prodaÂvajõÂcõÂ fyzickou osobou,
b) obchodnõÂ jmeÂno, naÂzev (nenõÂ-li obchodnõÂ jmeÂno),
sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo kupujõÂcõÂho, je-li
kupujõÂcõÂ praÂvnickou osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ,
poprÏ. obchodnõÂ jmeÂno, bydlisÏteÏ a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, poprÏ. rodneÂ cÏõÂslo kupujõÂcõÂho, je-li kupujõÂcõÂ fyzickou osobou,
c) mnozÏstvõÂ topnyÂch olejuÊ ve hmotnostnõÂch nebo
objemovyÂch jednotkaÂch,
d) hustota topnyÂch olejuÊ prÏi teploteÏ 20 8C, pokud je
uÂdaj podle põÂsmene c) uveden v objemovyÂch jednotkaÂch,
e) sazba spotrÏebnõÂ daneÏ platnaÂ v den vyskladneÏnõÂ
topnyÂch olejuÊ plaÂtcem daneÏ,
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f) vyÂsÏe celkoveÂ ceny topnyÂch olejuÊ vcÏetneÏ spotrÏebnõÂ
daneÏ,
g) vyÂsÏe spotrÏebnõÂ daneÏ celkem,
h) datum vystavenõÂ dokladu o naÂkupu,
i) cÏõÂslo dokladu o naÂkupu,
j) podpis prodaÂvajõÂcõÂho.
(3) Na internõÂm dokladu musõÂ byÂt uvedeny tyto
naÂlezÏitosti:
a) obchodnõÂ jmeÂno, naÂzev (nenõÂ-li obchodnõÂ jmeÂno),
sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo vyÂrobce, je-li vyÂrobce praÂvnickou osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏ.
obchodnõÂ jmeÂno, bydlisÏteÏ a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ
cÏõÂslo, poprÏ. rodneÂ cÏõÂslo vyÂrobce, je-li vyÂrobce fyzickou osobou,
b) mnozÏstvõÂ topnyÂch olejuÊ ve hmotnostnõÂch nebo
objemovyÂch jednotkaÂch,
c) hustota topnyÂch olejuÊ prÏi teploteÏ 20 oC, pokud je
uÂdaj podle põÂsmene b) uveden v objemovyÂch jednotkaÂch,
d) sazba spotrÏebnõÂ daneÏ platnaÂ v den vyskladneÏnõÂ
topnyÂch olejuÊ podle § 2 põÂsm. h) bodu 3,
e) vyÂsÏe spotrÏebnõÂ daneÏ celkem,
f) datum vystavenõÂ internõÂho dokladu,
g) cÏõÂslo internõÂho dokladu,
h) podpis vyÂrobce.
(4) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ lze prÏiznat pouze do
vyÂsÏe daneÏ, kteraÂ byla zahrnuta do cen nakoupenyÂch
topnyÂch olejuÊ ve vyÂsÏi platneÂ v den jejich vyskladneÏnõÂ
od plaÂtce daneÏ. PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, kteryÂm
vznikaÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ, majõÂ pro tento uÂcÏel postavenõÂ danÏovyÂch poplatnõÂkuÊ bez povinnosti se registrovat.
(5) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ mohou uplatnit poplatnõÂci podle odstavce 1 v danÏoveÂm prÏiznaÂnõÂ podaneÂm
u financÏnõÂho orgaÂnu3) na tiskopise vydaneÂm Ministerstvem financõÂ. NaÂrok se uplatnõÂ za zdanÏovacõÂ obdobõÂ,
ve ktereÂm vznikl. ZdanÏovacõÂm obdobõÂm je kalendaÂrÏnõÂ
meÏsõÂc a danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ se podaÂvaÂ nejpozdeÏji do
10 dnuÊ po skoncÏenõÂ zdanÏovacõÂho obdobõÂ. Vznikne-li
vymeÏrÏenõÂm naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ vratitelnyÂ prÏeplatek, vraÂtõÂ se poplatnõÂkovi bez zÏaÂdosti do 30 dnuÊ ode
dne naÂsledujõÂcõÂho po jeho vzniku.
(6) Pokud poplatnõÂci podle odstavce 1 zjistõÂ, zÏe
danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, ktereÂ prÏedlozÏili podle odstavce 5, je
nespraÂvneÂ nebo neuÂplneÂ a jeho oprava maÂ za naÂsledek
snõÂzÏenõÂ naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ, jsou povinni neprodleneÏ prÏedlozÏit spraÂvci daneÏ dodatecÏneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ s udaÂnõÂm zdanÏovacõÂho obdobõÂ, ktereÂho se tyÂkaÂ.
(7) Pokud poplatnõÂci podle odstavce 1 zjistõÂ, zÏe

18a

Strana 7001

danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, ktereÂ prÏedlozÏili podle odstavce 5, je
nespraÂvneÂ nebo neuÂplneÂ a jeho oprava maÂ za naÂsledek
zvyÂsÏenõÂ naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ, mohou prÏedlozÏit
spraÂvci daneÏ nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ od poslednõÂho
dne lhuÊty pro prÏedlozÏenõÂ danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ (odstavec 5) dodatecÏneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ s udaÂnõÂm zdanÏovacõÂho obdobõÂ, ktereÂho se tyÂkaÂ. Po uplynutõÂ teÂto lhuÊty
naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ zanikaÂ a tuto lhuÊtu nelze prodlouzÏit ani nelze povolit navraÂcenõÂ v prÏedesÏlyÂ stav.
(8) DodatecÏneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ musõÂ byÂt jako dodatecÏneÂ vyÂrazneÏ oznacÏeno. V dodatecÏneÂm danÏoveÂm
prÏiznaÂnõÂ se uvedou pouze rozdõÂly proti danÏoveÂmu prÏiznaÂnõÂ puÊvodneÏ podaneÂmu.
§ 12d
Ministerstvo financõÂ stanovõÂ k provedenõÂ § 12c
odst. 1 azÏ 3 vyhlaÂsÏkou zpuÊsob vyÂpocÏtu uplatnÏovaneÂho
naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ a podrobnosti o vedenõÂ evidence o naÂkupu a spotrÏebeÏ topnyÂch olejuÊ.
§ 13
DanÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ
(1) PlaÂtci, kteryÂm vznikla danÏovaÂ povinnost nebo
naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ, jsou povinni prÏedlozÏit danÏoveÂ
prÏiznaÂnõÂ spraÂvci daneÏ.
(2) DanÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ prÏedklaÂdajõÂ plaÂtci meÏsõÂcÏneÏ,
a to do 25. dne meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po meÏsõÂci, ve ktereÂm vznikla danÏovaÂ povinnost. Pokud nevznikne ve
zdanÏovacõÂm obdobõÂ danÏovaÂ povinnost ani naÂrok na
vraÂcenõÂ daneÏ, danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ se neprÏedklaÂdaÂ.
(3) PrÏi dovozu, s vyÂjimkou dovozu cigaret, plnõÂ
funkci danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ põÂsemneÂ celnõÂ prohlaÂsÏenõÂ.16)
(4) PrÏi vzniku danÏoveÂ povinnosti podle § 5 odst. 1
põÂsm. e) plnõÂ funkci danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ doklad o zaplacenõÂ daneÏ.
(5) Pokud plaÂtce zjistõÂ, zÏe danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, ktereÂ
prÏedlozÏil, je nespraÂvneÂ nebo neuÂplneÂ a jeho oprava maÂ
za naÂsledek zvyÂsÏenõÂ danÏoveÂ povinnosti nebo snõÂzÏenõÂ
naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ, je povinnen prÏedlozÏit spraÂvci
daneÏ dodatecÏneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
prÏedpisu.18a)
(6) Pokud plaÂtci zjistõÂ, zÏe danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, ktereÂ
prÏedlozÏili, je nespraÂvneÂ nebo neuÂplneÂ a jeho oprava maÂ
za naÂsledek snõÂzÏenõÂ danÏoveÂ povinnosti nebo zvyÂsÏenõÂ
naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ, mohou prÏedlozÏit spraÂvci daneÏ
nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne splatnosti daneÏ dodatecÏneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ s udaÂnõÂm zdanÏovacõÂho obdobõÂ,
ktereÂho se tyÂkaÂ. NedodrzÏenõÂm lhuÊty naÂrok na vraÂcenõÂ
daneÏ zanikaÂ a tuto lhuÊtu nelze prodlouzÏit ani nelze
povolit navraÂcenõÂ v prÏedesÏlyÂ stav.

) § 41 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(7) DodatecÏneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ musõÂ byÂt jako dodatecÏneÂ vyÂrazneÏ oznacÏeno. V dodatecÏneÂm danÏoveÂm
prÏiznaÂnõÂ se uvedou pouze rozdõÂly proti danÏoveÂmu prÏiznaÂnõÂ puÊvodneÏ podaneÂmu.
§ 14
ZdanÏovacõÂ obdobõÂ, odvod a splatnost daneÏ,
zaÂlohoveÂ vracenõÂ daneÏ
(1) ZdanÏovacõÂm obdobõÂm je kalendaÂrÏnõÂ meÏsõÂc.
(2) DanÏ se odvaÂdõÂ
a) jednou cÏaÂstkou za meÏsõÂc podle odstavce 4, nebo
b) zaÂlohovyÂmi pevnyÂmi cÏaÂstkami podle odstavcuÊ 5
azÏ 7.
(3) MeÏsõÂcÏnõÂ danÏovou povinnostõÂ se rozumõÂ danÏovaÂ povinnost za bezprostrÏedneÏ prÏedchaÂzejõÂcõÂ zdanÏovacõÂ obdobõÂ.
(4) Jednou cÏaÂstkou za meÏsõÂc odvaÂdeÏjõÂ danÏ plaÂtci,
jejichzÏ meÏsõÂcÏnõÂ danÏovaÂ povinnost, s vyÂjimkou danÏoveÂ
povinnosti podle § 5 odst. 1 põÂsm. b), neprÏesaÂhne
cÏaÂstku 5 000 000 KcÏ, nejpozdeÏji do 25. dne po skoncÏenõÂ
zdanÏovacõÂho obdobõÂ.
(5) ZaÂlohoveÂ pevneÂ cÏaÂstky odvaÂdeÏjõÂ plaÂtci denneÏ,
pokud jejich meÏsõÂcÏnõÂ danÏovaÂ povinnost, s vyÂjimkou
danÏoveÂ povinnosti podle § 5 odst. 1 põÂsm. b), prÏesaÂhne
5 000 000 KcÏ.
(6) VyÂsÏi zaÂlohovyÂch pevnyÂch cÏaÂstek podle odstavce 5 stanovõÂ financÏnõÂ orgaÂn. PrÏihlõÂzÏõÂ prÏitom k vyÂsÏi
a cÏasoveÂmu rozlozÏenõÂ vzniku danÏoveÂ povinnosti a k vyÂsÏi
naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ uplatneÏneÂho podle § 12 odst. 1
põÂsm. a) a b) za zdanÏovacõÂ obdobõÂ, ktereÂ bezprostrÏedneÏ
prÏedchaÂzõÂ nejblizÏsÏõÂmu uplynuleÂmu zdanÏovacõÂmu obdobõÂ.
(7) SplaÂtkoveÂ obdobõÂ zacÏõÂnaÂ u plaÂtcuÊ, kterÏõÂ odvaÂdeÏjõÂ zaÂlohoveÂ pevneÂ cÏaÂstky denneÏ, 26. dnem meÏsõÂce, ve
ktereÂm danÏovaÂ povinnost vznikla, a koncÏõÂ 25. dnem
meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po meÏsõÂci, ve ktereÂm danÏovaÂ povinnost vznikla. PlaÂtci jsou povinni v poslednõÂ den
splaÂtkoveÂho obdobõÂ mõÂsto odvodu zaÂlohoveÂ pevneÂ
cÏaÂstky vyrovnat danÏovou povinnost za meÏsõÂc, ve ktereÂm danÏovaÂ povinnost vznikla.
(8) DanÏ za zdanÏovacõÂ obdobõÂ, v neÏmzÏ byl plaÂtce
zaregistrovaÂn, odvede plaÂtce nejpozdeÏji do 25. dne po
skoncÏenõÂ tohoto zdanÏovacõÂho obdobõÂ. Byl-li plaÂtce zaregistrovaÂn v jinyÂ nezÏ prvnõÂ pracovnõÂ den zdanÏovacõÂho
obdobõÂ, odvede danÏ za prvnõÂ dveÏ zdanÏovacõÂ obdobõÂ
vzÏdy do 25. dne po skoncÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho zdanÏovacõÂho
obdobõÂ.
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(9) PrÏi dovozu vybranyÂch vyÂrobkuÊ se danÏ odvaÂdõÂ
ve lhuÊteÏ, kterou stanovõÂ celnõÂ zaÂkon.19)
(10) PrÏesaÂhne-li ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ cÏaÂstka naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ cÏaÂstku danÏoveÂ povinnosti, postupuje se prÏi vyporÏaÂdaÂnõÂ rozdõÂlu mezi teÏmito cÏaÂstkami
obdobneÏ jako prÏi vyporÏaÂdaÂnõÂ danÏoveÂho prÏeplatku.19a)
(11) PlaÂtce, jemuzÏ v pruÊbeÏhu zdanÏovacõÂho obdobõÂ
nevznikne danÏovaÂ povinnost, s vyÂjimkou danÏoveÂ povinnosti podle § 5 odst. 1 põÂsm. b), a kteryÂ za stejneÂ
zdanÏovacõÂ obdobõÂ bude uplatnÏovat naÂrok na vraÂcenõÂ
daneÏ podle § 12 odst. 1 põÂsm. a), muÊzÏe pozÏaÂdat financÏnõÂ orgaÂn o zaÂlohu na vraÂcenõÂ daneÏ. ZÏaÂdost plaÂtce
prÏedklaÂdaÂ do 11. dne zdanÏovacõÂho obdobõÂ, do 21. dne
zdanÏovacõÂho obdobõÂ a do prvnõÂho dne zdanÏovacõÂho
obdobõÂ bezprostrÏedneÏ naÂsledujõÂcõÂho, pokud prokaÂzanyÂ
naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ prÏesaÂhne ke dni podaÂnõÂ zÏaÂdosti
50 000 KcÏ. Do kazÏdeÂ lhuÊty uvedeneÂ v tomto odstavci
muÊzÏe plaÂtce pozÏaÂdat o zaÂlohu na vraÂcenõÂ daneÏ jen jednou. V zÏaÂdosti prÏedlozÏeneÂ do 11. dne zdanÏovacõÂho obdobõÂ lze uplatnit i naÂroky vznikleÂ po 21. dnu bezprostrÏedneÏ prÏedchaÂzejõÂcõÂho zdanÏovacõÂho obdobõÂ. ZaÂloha
na vraÂcenõÂ daneÏ se v tomto prÏõÂpadeÏ uvede na danÏoveÂm
prÏiznaÂnõÂ za zdanÏovacõÂ obdobõÂ, ve ktereÂm plaÂtce o zaÂlohu na vraÂcenõÂ daneÏ pozÏaÂdal.
(12) ZÏaÂdost o zaÂlohu na vraÂcenõÂ daneÏ musõÂ byÂt
podaÂna põÂsemneÏ a musõÂ byÂt dolozÏena dokladem prokazujõÂcõÂm naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ podle § 10 odst. 6.
ZÏaÂdost o zaÂlohu na vraÂcenõÂ daneÏ je osvobozena od
spraÂvnõÂch poplatkuÊ.
(13) PozÏaÂdaÂ-li plaÂtce o zaÂlohu na vraÂcenõÂ daneÏ
zpuÊsobem uvedenyÂm v odstavcõÂch 11 a 12, financÏnõÂ
orgaÂn pozÏadovanou cÏaÂstku vraÂtõÂ do 30 dnuÊ od poslednõÂho dne lhuÊty uvedeneÂ v odstavci 11.
(14) PoukaÂzÏe-li financÏnõÂ orgaÂn zaÂlohu na vraÂcenõÂ
daneÏ po lhuÊteÏ stanoveneÂ v odstavci 13, je povinen zaplatit plaÂtci uÂrok z teÂto cÏaÂstky ve vyÂsÏi 140 % diskontnõÂ
uÂrokoveÂ sazby CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky platneÂ prvnõÂ den
kalendaÂrÏnõÂho cÏtvrtletõÂ.
(15) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 9 se nevztahujõÂ na
odvody a splatnost daneÏ v prÏõÂpadeÏ, zÏe danÏovaÂ povinnost vznikla podle § 5 odst. 1 põÂsm. e). LhuÊty odvodu
a splatnosti daneÏ jsou pro tento prÏõÂpad stanoveny
v § 40a.
§ 15
Registrace a oznamovacõÂ povinnost
(1) PlaÂtci, kteryÂm vznikne danÏovaÂ povinnost podle § 5, 20, § 26 põÂsm. d) a e) a § 34a, s vyÂjimkou § 5
odst. 1 põÂsm. b), jsou povinni se registrovat jako plaÂtci
spotrÏebnõÂ daneÏ u prÏõÂslusÏneÂho financÏnõÂho orgaÂnu nej-

) § 270 zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 113/1997 Sb.
) § 64 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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pozdeÏji do vzniku prvnõÂ danÏoveÂ povinnosti. PlaÂtci, kteryÂm vznikne naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ podle § 12 odst. 1,
jsou povinni se registrovat jako plaÂtci spotrÏebnõÂ daneÏ
u prÏõÂslusÏneÂho financÏnõÂho orgaÂnu nejpozdeÏji do dne podaÂnõÂ prvnõÂ zÏaÂdosti o vraÂcenõÂ daneÏ, pokud jizÏ nejsou
jako plaÂtci spotrÏebnõÂ daneÏ registrovaÂni. ZpuÊsob registrace stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis.17)
(2) PlaÂtce daneÏ, kteryÂ pozÏaÂdaÂ o zrusÏenõÂ registrace,
je povinen svoji zÏaÂdost dolozÏit dokladem potvrzujõÂcõÂm
vyporÏaÂdaÂnõÂ daneÏ ke dni podaÂnõÂ teÂto zÏaÂdosti.
§ 16
PrÏõÂslusÏenstvõÂ daneÏ
(1) VyÂsÏi a zpuÊsob vymeÏrÏenõÂ prÏõÂslusÏenstvõÂ daneÏ
a jeho vymaÂhaÂnõÂ, s vyÂjimkou prÏõÂslusÏenstvõÂ daneÏ z dovaÂzÏenyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ podle odstavce 2 a s vyÂjimkou penaÂle za nezaplacenõÂ splatneÂ daneÏ, u ktereÂ
vznikla danÏovaÂ povinnost podle § 5 odst. 1 põÂsm. e),
ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v § 40a odst. 2, stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
prÏedpis.19b) U penaÂle za nezaplacenõÂ splatneÂ daneÏ,
u ktereÂ vznikla danÏovaÂ povinnost podle § 5 odst. 1
põÂsm. e), ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v § 40a odst. 2, stanovõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpis19b) jen zpuÊsob jeho vymeÏrÏenõÂ a jeho
vymaÂhaÂnõÂ.
(2) PrÏi dovozu vybranyÂch vyÂrobkuÊ, s vyÂjimkou
dovozu cigaret, u kteryÂch vznikla danÏovaÂ povinnost
podle § 5 odst. 1 põÂsm. e), vyÂsÏi pokut a penaÂle a zpuÊsob
jejich uklaÂdaÂnõÂ a vymaÂhaÂnõÂ stanovõÂ celnõÂ zaÂkon.20)
(3) VyÂsÏe penaÂle za nezaplacenõÂ splatneÂ daneÏ,
u ktereÂ vznikla danÏovaÂ povinnost podle § 5 odst. 1
põÂsm. e) ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v § 40a odst. 2, se stanovõÂ
v § 40b.
§ 16a
NespraÂvneÂ uplatneÏnõÂ dokladuÊ z cÏasoveÂho hlediska
(1) Pokud plaÂtce zahrnul danÏovou povinnost nespraÂvneÏ do danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ za drÏõÂveÏjsÏõÂ zdanÏovacõÂ
obdobõÂ podle § 14, nezÏ ve ktereÂm mu skutecÏneÏ vznikla
danÏovaÂ povinnost, spraÂvce daneÏ danÏ za toto zdanÏovacõÂ
obdobõÂ dodatecÏneÏ nevymeÏrÏõÂ.
(2) Pokud plaÂtce nebo poplatnõÂk uplatnil naÂrok na
vraÂcenõÂ daneÏ a zahrnul jej do danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ za
drÏõÂveÏjsÏõÂ zdanÏovacõÂ obdobõÂ, nezÏ mohl tento naÂrok uplatnit podle § 12 a 12c, nebo pokud plaÂtce zahrnul danÏ do
danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ za pozdeÏjsÏõÂ zdanÏovacõÂ obdobõÂ, nezÏ
ve ktereÂm mu vznikla danÏovaÂ povinnost, spraÂvce daneÏ
danÏ za toto zdanÏovacõÂ obdobõÂ dodatecÏneÏ nevymeÏrÏõÂ, ale
stanovõÂ mu penaÂle podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu,20b) a to

19b

)
)
20b
)
20a
)
20
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za dobu, po kterou nebyla vyrovnaÂna jeho danÏovaÂ povinnost vuÊcÏi staÂtnõÂmu rozpocÏtu.
§ 17
DanÏoveÂ rÏõÂzenõÂ
Pro rÏõÂzenõÂ ve veÏcech daneÏ platõÂ zaÂkon o spraÂveÏ
danõÂ a poplatkuÊ a celnõÂ zaÂkon, pokud nenõÂ tõÂmto zaÂkonem stanoveno jinak.
Â ST D RU HA
Â
CÏ A
Â SÏTNIÂ USTANOVENIÂ
ZVLA
H LAVA I
Ï
DAN Z UHLOVODIÂKOVYÂCH PALIV A MAZIV
§ 18
PlaÂtci
(1) PlaÂtci jsou takeÂ praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ nakoupõÂ
uhlovodõÂkovaÂ paliva a maziva od vyÂrobce nebo dovozce do staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv.20a)
(2) PlaÂtci jsou takeÂ vsÏechny praÂvnickeÂ a fyzickeÂ
osoby, ktereÂ
a) zõÂskajõÂ smeÏsi paliv a maziv, ropneÂ destilaÂty z primaÂrnõÂ destilace nebo krakovaÂnõÂ ropneÂ suroviny,
upraveneÂ uhlovodõÂkoveÂ produkty zõÂskaneÂ jako vedlejsÏõÂ produkt prÏi teÏzÏbeÏ zemnõÂho plynu nebo ropy,
zkapalneÏneÂ plyny nebo stlacÏeneÂ plyny bez daneÏ,
poprÏõÂpadeÏ zõÂskajõÂ topneÂ oleje lehkeÂ a velmi lehkeÂ
za cenu obsahujõÂcõÂ danÏ, a pouzÏijõÂ je jako pohonnou
hmotu nebo je prodajõÂ s oznacÏenõÂm automobilovyÂ
benzin, leteckaÂ pohonnaÂ hmota, motorovaÂ nafta
nebo petrolej, poprÏõÂpadeÏ je prodajõÂ i bez takoveÂho
oznacÏenõÂ prokazatelneÏ jako pohonnou hmotu,
b) zõÂskajõÂ smeÏsi paliv a maziv, ropneÂ destilaÂty z primaÂrnõÂ destilace nebo krakovaÂnõÂ ropneÂ suroviny
nebo upraveneÂ uhlovodõÂkoveÂ produkty, s vyÂjimkou plynnyÂch, zõÂskaneÂ jako vedlejsÏõÂ produkt prÏi
teÏzÏbeÏ zemnõÂho plynu nebo ropy bez daneÏ, a pouzÏijõÂ je pro topneÂ uÂcÏely nebo je prodajõÂ s oznacÏenõÂm
topnyÂ olej lehkyÂ nebo velmi lehkyÂ,
c) zõÂskajõÂ smeÏsi paliv a maziv, ropneÂ destilaÂty z primaÂrnõÂ destilace nebo krakovaÂnõÂ ropneÂ suroviny
nebo upraveneÂ uhlovodõÂkoveÂ produkty, s vyÂjimkou plynnyÂch, zõÂskaneÂ jako vedlejsÏõÂ produkt prÏi
teÏzÏbeÏ zemnõÂho plynu nebo ropy bez daneÏ, poprÏõÂpadeÏ zõÂskajõÂ topneÂ oleje lehkeÂ a velmi lehkeÂ za

ZaÂkon cÏ. 337/1992 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
Hlava cÏtrnaÂctaÂ azÏ sÏestnaÂctaÂ zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 113/1997 Sb.
§ 63 odst. 2 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
§ 4 zaÂkona cÏ. 97/1993 Sb., o puÊsobnosti SpraÂvy staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv.
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cenu obsahujõÂcõÂ danÏ, a pouzÏijõÂ je pro vyÂrobu bionafty podle § 19 odst. 3 nebo je pro tento uÂcÏel
prodajõÂ,
d) zõÂskajõÂ bionaftu podle § 19 odst. 3 za cenu obsahujõÂcõÂ danÏ a prodajõÂ ji s oznacÏenõÂm motorovaÂ nafta
nebo petrolej nebo ji pouzÏijõÂ pro topneÂ uÂcÏely nebo
ji prodajõÂ s oznacÏenõÂm topnyÂ olej lehkyÂ nebo
velmi lehkyÂ.
(3) PlaÂtci jsou takeÂ vsÏechny praÂvnickeÂ a fyzickeÂ
osoby, ktereÂ zõÂskaÂvajõÂ smeÏsi benzinu s jinyÂmi palivy
a mazivy pouzÏõÂvaneÂ pro pohon dvoutaktnõÂch motoruÊ
bez daneÏ a pouzÏijõÂ je pro pohon jinyÂch motoruÊ nebo je
pro pohon jinyÂch motoruÊ prodajõÂ.
§ 19
PrÏedmeÏt daneÏ
(1) PrÏedmeÏtem daneÏ jsou uhlovodõÂkovaÂ paliva
a maziva (daÂle jen ¹paliva a mazivaª), kteryÂmi se pro
uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumeÏjõÂ automobiloveÂ benziny,
technickeÂ benziny, leteckeÂ pohonneÂ hmoty, motoroveÂ
nafty, bionafta, topneÂ oleje lehkeÂ a velmi lehkeÂ, smeÏsi
paliv a maziv pouzÏõÂvaneÂ jako pohonnaÂ hmota (s vyÂjimkou smeÏsõÂ benzinuÊ s jinyÂmi palivy a mazivy pouzÏõÂvanyÂch pro pohon dvoutaktnõÂch motoruÊ), ropneÂ destilaÂty z primaÂrnõÂ destilace nebo krakovaÂnõÂ ropneÂ suroviny pouzÏõÂvaneÂ jako pohonnaÂ hmota, upraveneÂ uhlovodõÂkoveÂ produkty zõÂskaneÂ jako vedlejsÏõÂ produkt prÏi
teÏzÏbeÏ zemnõÂho plynu nebo ropy a pouzÏõÂvaneÂ jako pohonnaÂ hmota, petroleje, automobiloveÂ a leteckeÂ motoroveÂ a prÏevodoveÂ oleje, automobilovaÂ plastickaÂ maziva
a zkapalneÏnyÂ a stlacÏenyÂ plyn pouzÏõÂvanyÂ jako pohonnaÂ
hmota s vyÂjimkou bioplynu. PrÏedmeÏtem daneÏ jsou takeÂ
a) smeÏsi paliv a maziv,
b) ropneÂ destilaÂty z primaÂrnõÂ destilace nebo krakovaÂnõÂ ropneÂ suroviny,
c) upraveneÂ uhlovodõÂkoveÂ produkty, s vyÂjimkou
plynnyÂch, zõÂskaneÂ jako vedlejsÏõÂ produkt prÏi teÏzÏbeÏ
zemnõÂho plynu nebo ropy
pouzÏõÂvaneÂ pro topneÂ uÂcÏely nebo jako suroviny cÏi polotovary pro vyÂrobu bionafty podle § 19 odst. 3.
(2) Dani podleÂhajõÂ takeÂ paliva a maziva obsazÏenaÂ
ve smeÏsi s jinyÂmi laÂtkami, a to pouze jejich podõÂlem
v teÂto smeÏsi, s vyÂjimkou jizÏ drÏõÂve zdaneÏnyÂch paliv a maziv, pokud tento podõÂl prÏesahuje 15 % objemu vsÏech
laÂtek ve smeÏsi obsazÏenyÂch a pokud tato smeÏs nenõÂ pouzÏõÂvaÂna jako pohonnaÂ hmota.
(3) Bionaftou se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ paliva a maziva biologicky odbouratelnaÂ minimaÂlneÏ z 90 % za 21 dnõÂ podle mezinaÂrodnõÂho testu
CEC L-33-A-93, prÏicÏemzÏ podõÂl metylesteru kyselin
obsazÏenyÂch v ruÊznyÂch tucõÂch a olejõÂch musõÂ cÏinit võÂce
nezÏ 30 % vsÏech laÂtek v bionafteÏ obsazÏenyÂch.
(4) Za vyÂrobu benzinu se povazÏuje rovneÏzÏ smõÂ-

chaÂnõÂ dvou cÏi võÂce druhuÊ benzinuÊ, pokud tyto benziny
majõÂ odlisÏnou sazbu daneÏ.
§ 20
Vznik danÏoveÂ povinnosti
DanÏovaÂ povinnost vznikaÂ takeÂ
a) dnem vyskladneÏnõÂ nezdaneÏnyÂch paliv a maziv
plaÂtci uvedenyÂmi v § 18 odst. 1 pro jineÂ subjekty,
b) dnem pouzÏitõÂ
1. nezdaneÏnyÂch paliv a maziv, prÏõÂpadneÏ topnyÂch
olejuÊ lehkyÂch a velmi lehkyÂch, v jejichzÏ ceneÏ je
obsazÏena danÏ, uvedenyÂch v § 18 odst. 2
põÂsm. a) jako pohonneÂ hmoty nebo dnem jejich
prodeje s oznacÏenõÂm automobilovyÂ benzin, leteckaÂ pohonnaÂ hmota, motorovaÂ nafta nebo petrolej, prÏõÂpadneÏ dnem jejich prodeje i bez takoveÂho oznacÏenõÂ prokazatelneÏ jako pohonneÂ
hmoty,
2. nezdaneÏnyÂch paliv a maziv uvedenyÂch v § 18
odst. 2 põÂsm. b) pro topneÂ uÂcÏely nebo dnem
jejich prodeje s oznacÏenõÂm topnyÂ olej lehkyÂ
nebo velmi lehkyÂ,
3. nezdaneÏnyÂch paliv a maziv, prÏõÂpadneÏ topnyÂch
olejuÊ lehkyÂch a velmi lehkyÂch, v jejichzÏ ceneÏ je
obsazÏena danÏ, uvedenyÂch v § 18 odst. 2
põÂsm. c) pro vyÂrobu bionafty podle § 19 odst. 3
nebo dnem jejich prodeje pro tento uÂcÏel,
4. bionafty, v jejõÂzÏ ceneÏ je obsazÏena danÏ, pro topneÂ
uÂcÏely nebo dnem jejõÂho prodeje s oznacÏenõÂm
motorovaÂ nafta, petrolej nebo topnyÂ olej lehkyÂ
nebo velmi lehkyÂ,
c) dnem pouzÏitõÂ nebo prodeje nezdaneÏnyÂch paliv
a maziv uvedenyÂch v § 18 odst. 3 pro pohon jinyÂch nezÏ dvoutaktnõÂch motoruÊ.
§ 21
ZaÂklad daneÏ
ZaÂkladem daneÏ je mnozÏstvõÂ paliv a maziv, u nichzÏ
vznikla danÏovaÂ povinnost podle § 5 a 20, vyjaÂdrÏeneÂ
v tunaÂch cÏisteÂ hmotnosti. To neplatõÂ pro stlacÏeneÂ plyny
pouzÏõÂvaneÂ jako pohonneÂ hmoty, u nichzÏ je zaÂkladem
daneÏ mnozÏstvõÂ vyjaÂdrÏeneÂ v m3 prÏi normaÂlnõÂm tlaku
a teploteÏ.
§ 22
Sazby daneÏ
CÏõÂselnyÂ koÂd
nomenklatury
celnõÂho
sazebnõÂku

Text

2710 automobiloveÂ benziny a leteckeÂ
pohonneÂ hmoty (s vyÂjimkou
leteckyÂch petrolejuÊ)

Sazba
daneÏ

12 950 KcÏ/t
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technickeÂ benziny
0
smeÏsi benzinuÊ podle § 19 odst. 4
a smeÏsi benzinuÊ s jinyÂmi palivy
a mazivy (s vyÂjimkou smeÏsõÂ benzinuÊ
s jinyÂmi palivy a mazivy
pouzÏõÂvanyÂch pro pohon
dvoutaktnõÂch motoruÊ)
12 950
motoroveÂ nafty (s vyÂjimkou
bionafty podle § 19 odst. 3)
a petroleje
8 700
topneÂ oleje lehkeÂ a velmi lehkeÂ
8 700
smeÏsi paliv a maziv pouzÏõÂvaneÂ
jako pohonnaÂ hmota nebo jako
suroviny cÏi polotovary pro vyÂrobu
bionafty podle § 19 odst. 3
(s vyÂjimkou smeÏsõÂ benzinuÊ podle
§ 19 odst. 4 a smeÏsõÂ benzinuÊ
s jinyÂmi palivy a mazivy)
8 700
ropneÂ destilaÂty z primaÂrnõÂ
destilace nebo krakovaÂnõÂ ropneÂ
suroviny pouzÏõÂvaneÂ jako pohonnaÂ
hmota nebo jako suroviny cÏi
polotovary pro vyÂrobu bionafty
podle § 19 odst. 3
8 700
upraveneÂ uhlovodõÂkoveÂ produkty
(s vyÂjimkou plynnyÂch) zõÂskaneÂ
jako vedlejsÏõÂ produkt prÏi teÏzÏbeÏ
zemnõÂho plynu nebo ropy
pouzÏõÂvaneÂ jako pohonnaÂ hmota
nebo jako suroviny cÏi polotovary
pro vyÂrobu bionafty podle § 19
odst. 3
8 700
automobiloveÂ a leteckeÂ motoroveÂ
a prÏevodoveÂ oleje a automobilovaÂ
plastickaÂ maziva
0
smeÏsi paliv a maziv pouzÏõÂvaneÂ
pro topneÂ uÂcÏely
8 700
ropneÂ destilaÂty z primaÂrnõÂ
destilace nebo krakovaÂnõÂ
ropneÂ suroviny pouzÏõÂvaneÂ
pro topneÂ uÂcÏely
8 700
upraveneÂ uhlovodõÂkoveÂ produkty
(s vyÂjimkou plynnyÂch) zõÂskaneÂ
jako vedlejsÏõÂ produkt prÏi teÏzÏbeÏ
zemnõÂho plynu nebo ropy
pouzÏõÂvaneÂ pro topneÂ uÂcÏely
8 700
bionafta podle § 19 odst. 3
0

KcÏ/t

KcÏ/t
KcÏ/t
KcÏ/t

KcÏ/t

KcÏ/t
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stlacÏeneÂ plyny pouzÏõÂvaneÂ jinak
nezÏ jako pohonnaÂ hmota

0 KcÏ/m3

3403 smeÏsi paliv a maziv obsahujõÂcõÂ
meÂneÏ nezÏ 70 % mineraÂlnõÂch olejuÊ
pouzÏõÂvaneÂ jako pohonnaÂ hmota
nebo jako suroviny cÏi polotovary
pro vyÂrobu bionafty
podle § 19 odst. 3
8 700 KcÏ/t
smeÏsi paliv a maziv obsahujõÂcõÂ
meÂneÏ nezÏ 70 % mineraÂlnõÂch olejuÊ
pouzÏõÂvaneÂ pro topneÂ uÂcÏely
8 700 KcÏ/t
bionafta podle § 19 odst. 3
0 KcÏ/t
3824 smeÏsi paliv a maziv obsahujõÂcõÂ
meÂneÏ nezÏ 70 % mineraÂlnõÂch olejuÊ
pouzÏõÂvaneÂ jako pohonnaÂ hmota
nebo jako suroviny cÏi polotovary
pro vyÂrobu bionafty
podle § 19 odst. 3
8 700 KcÏ/t
smeÏsi paliv a maziv obsahujõÂcõÂ
meÂneÏ nezÏ 70 % mineraÂlnõÂch olejuÊ
pouzÏõÂvaneÂ pro topneÂ uÂcÏely
8 700 KcÏ/t
bionafta podle § 19 odst. 3
0 KcÏ/t
§ 23
OsvobozenõÂ od daneÏ
(1) Od daneÏ jsou osvobozena takeÂ paliva a maziva
pouzÏõÂvanaÂ jako pohonnaÂ hmota pro mezinaÂrodnõÂ leteckou prÏepravu osob a naÂkladuÊ.

KcÏ/t
KcÏ/t
KcÏ/t

KcÏ/t

(2) Od daneÏ je osvobozena takeÂ motorovaÂ nafta
pouzÏõÂvanaÂ jako pohonnaÂ hmota pro mezinaÂrodnõÂ vodnõÂ
prÏepravu.
pro
a)
b)
c)
d)

(3) MezinaÂrodnõÂ leteckou a vodnõÂ prÏepravou se
uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ prÏeprava
z mõÂsta v zahranicÏõÂ do mõÂsta v zahranicÏõÂ,
z mõÂsta v zahranicÏõÂ do mõÂsta v tuzemsku,
z mõÂsta v tuzemsku do mõÂsta v zahranicÏõÂ,
mezi dveÏma mõÂsty v tuzemsku jako soucÏaÂst prÏepravy podle põÂsmen a) azÏ c).

(4) DaÂle jsou od daneÏ osvobozena paliva a maziva
vyskladneÏnaÂ od vyÂrobce nebo dovozce do staÂtnõÂch
hmotnyÂch rezerv.20a)
KcÏ/t
KcÏ/t

2711 zkapalneÏneÂ plyny pouzÏõÂvaneÂ jako
pohonnaÂ hmota (s vyÂjimkou
bioplynu)
2 850 KcÏ/t
zkapalneÏneÂ plyny pouzÏõÂvaneÂ jinak
nezÏ jako pohonnaÂ hmota (s vyÂjimkou bioplynu)
0 KcÏ/t
stlacÏeneÂ plyny pouzÏõÂvaneÂ
jako pohonnaÂ hmota
0 KcÏ/m3

HLAVA I I
Ï Z LIHU A LIHOVIN
DAN
§ 24
PlaÂtci
PlaÂtci jsou takeÂ
a) praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ nakoupõÂ lõÂh uvedenyÂ v § 29
odst. 1 põÂsm. b),

b) praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, prÏekrocÏõÂ-li prÏi vyÂrobeÏ
a obeÏhu lihu stanoveneÂ normy ztraÂt lihu,21)
c) praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ nakoupõÂ nebo dovezou lõÂh osvobozenyÂ od daneÏ podle § 8 odst. 1
põÂsm. b) nebo § 29 odst. 1 põÂsm. a), d) a e),
d) praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ skladujõÂ nebo vyskladnÏujõÂ lõÂh a lihoviny s vyÂjimkou lihu osvobozeneÂho od daneÏ podle § 29 odst. 1 põÂsm. c) a f),
pokud neprokaÂzÏõÂ, zÏe se jednaÂ o lõÂh a lihoviny zdaneÏneÂ nebo pokud neprokaÂzÏõÂ zpuÊsob nabytõÂ nezdaneÏneÂho lihu a lihovin. PruÊkazem o zdaneÏnõÂ lihu je
danÏovyÂ doklad podle § 10 odst. 1 nebo 6. PruÊkazem o zdaneÏnõÂ lihovin je danÏovyÂ doklad podle § 10
odst. 1 nebo 6 nebo põÂsemnyÂ doklad osveÏdcÏujõÂcõÂ
skutecÏnost, zÏe subjekt, od neÏhozÏ byly vybraneÂ vyÂrobky zõÂskaÂny, nabyl tyto lihoviny jizÏ zdaneÏneÂ.
PruÊkazem o zpuÊsobu nabytõÂ nezdaneÏneÂho lihu a lihovin je povolenõÂ Ministerstva financõÂ vydaneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ15a) a zaÂrovenÏ danÏovyÂ doklad podle § 10 odst. 1 a 5 nebo odstavce 6. U nezdaneÏnyÂch lihovin vyrobenyÂch plaÂtcem se prokazuje pouze zpuÊsob nabytõÂ lihu pouzÏiteÂho prÏi
vyÂrobeÏ.

§ 26
Vznik danÏoveÂ povinnosti
a)
b)
c)
d)
e)

DanÏovaÂ povinnost vznikaÂ takeÂ dnem
zjisÏteÏnõÂ prÏekrocÏenõÂ stanovenyÂch norem ztraÂt lihu
prÏi vyÂrobeÏ a obeÏhu lihu,21)
zjisÏteÏnõÂ neopraÂvneÏneÏ odejmuteÂho lihu a lihovin
z vyÂrobnõÂho procesu, ze zaÂsob nebo prÏi prÏepraveÏ,
zjisÏteÏnõÂ neopraÂvneÏneÂ regenerace lihu,
vyskladneÏnõÂ lihu plaÂtci uvedenyÂmi v § 24 põÂsm. a)
pro jineÂ subjekty,
nabytõÂ, prodeje nebo zjisÏteÏnõÂ nezdaneÏneÂho lihu
a lihovin praÂvnickyÂmi a fyzickyÂmi osobami uvedenyÂmi v § 24 põÂsm. d) nebo lihu, kteryÂ praÂvnickeÂ
a fyzickeÂ osoby vyrobily bez povolenõÂ,21h) a to
tõÂm dnem, kteryÂ nastal drÏõÂve.
§ 27
ZaÂklad daneÏ

ZaÂkladem daneÏ je mnozÏstvõÂ lihu, u neÏhozÏ vznikla
danÏovaÂ povinnost podle § 5 a 26, vyjaÂdrÏeneÂ v meÏrÏicõÂch
jednotkaÂch.21c)
§ 28
Sazby daneÏ

§ 25
PrÏedmeÏt daneÏ
(1) PrÏedmeÏtem daneÏ je lõÂh21i) obsazÏenyÂ v jakyÂchkoliv smeÏsõÂch s jinyÂmi laÂtkami.
(2) PrÏedmeÏtem daneÏ nenõÂ lõÂh, pokud jeho podõÂl ve
smeÏsõÂch s jinyÂmi laÂtkami, nejde-li o naÂpoje, cÏinõÂ nejvõÂce 15 % absolutnõÂho alkoholu v objemu vsÏech laÂtek ve
smeÏsi obsazÏenyÂch.
(3) PrÏedmeÏtem daneÏ nenõÂ lõÂh, pokud jeho podõÂl
v naÂpojõÂch, s vyÂjimkou piva podle § 31 a võÂna podle
§ 35, cÏinõÂ nejvõÂce 0,5 % objemovyÂch alkoholu.
(4) Na lõÂh denaturovanyÂ jinyÂm nezÏ stanovenyÂm
denaturacÏnõÂm prostrÏedkem, s mensÏõÂm prÏõÂdavkem denaturacÏnõÂho prostrÏedku nebo pouzÏityÂ pro jinyÂ nezÏ stanovenyÂ uÂcÏel21a) se pohlõÂzÏõÂ jako na lõÂh nedenaturovanyÂ.
(5) Na lõÂh, u ktereÂho byl uplatneÏn naÂrok na osvobozenõÂ od daneÏ podle § 9 a kteryÂ byl pouzÏit k jineÂmu
nezÏ povoleneÂmu uÂcÏelu, se osvobozenõÂ od daneÏ nevztahuje.

21

) § 2 odst. 1 põÂsm. k) zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb.
) § 2 odst. 1 põÂsm. a) zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb.
21a
) § 10 odst. 2 zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb.
21i

21h

)
)
22
)
21j
)

21c

§
§
§
§

3
2
4
2
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zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb.
odst. 1 põÂsm. j) zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb.
zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb.
odst. 1 põÂsm. c) zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb.

Sazby daneÏ jsou stanoveny takto:
CÏõÂselnyÂ
koÂd
nomenklatury
celnõÂho
sazebnõÂku

Text

Sazba
daneÏ

2207 lõÂh
234 KcÏ/1 l. a.
2208 destilaÂty ovocneÂ z peÏstitelskeÂho
paÂlenõÂ22)
95 KcÏ/1 l. a.
lihoviny, destilaÂty
234 KcÏ/1 l. a.
§ 29
OsvobozenõÂ od daneÏ
(1) Od daneÏ je takeÂ osvobozen
a) lõÂh urcÏenyÂ k uÂpraveÏ21j) nebo urcÏenyÂ k pouzÏitõÂ jako
materiaÂl vstupujõÂcõÂ v raÂmci podnikatelskeÂ cÏin-
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b)

c)

d)
e)
f)
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nosti8) do vyÂrobkuÊ prÏi vyÂrobeÏ potravinaÂrÏskyÂch,
kosmetickyÂch a mydlaÂrÏskyÂch vyÂrobkuÊ, eÂteru etylnateÂho, octanu etylnateÂho, leÂcÏiv a farmaceutickyÂch
lucÏebnin,
lõÂh vyskladneÏnyÂ od vyÂrobce nebo dovezenyÂ do
staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv20a) a lõÂh vyskladneÏnyÂ
zpeÏt vyÂrobci v raÂmci obmeÏny staÂtnõÂch hmotnyÂch
rezerv,
lõÂh obecneÏ denaturovanyÂ, lõÂh syntetickyÂ technickyÂ,
prÏiboudlina a lõÂh ve smeÏsõÂch s jinyÂmi laÂtkami,
prÏesahuje-li obsah absolutnõÂho alkoholu 15 % objemu vsÏech laÂtek ve smeÏsi obsazÏenyÂch, pokud jsou
tyto smeÏsi vyrobeny z lihu denaturovaneÂho podle
zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu21a) nebo z lihu syntetickeÂho
technickeÂho,
lõÂh vyskladneÏnyÂ od vyÂrobce pro zvlaÂsÏtnõÂ denaturaci u odbeÏratele,21k)
lõÂh zvlaÂsÏtneÏ denaturovanyÂ syntetickyÂ a zvlaÂsÏtneÏ
denaturovanyÂ kvasnyÂ k pouzÏitõÂ pro stanovenyÂ
uÂcÏel,21a)
lõÂh obsazÏenyÂ ve smeÏsõÂch s jinyÂmi laÂtkami, prÏesahuje-li obsah absolutnõÂho alkoholu 15 % objemu
vsÏech laÂtek ve smeÏsi obsazÏenyÂch, pokud tyto smeÏsi
nejsou uvedeny pod polozÏkami 2207 nebo 2208
cÏõÂselneÂho koÂdu nomenklatury celnõÂho sazebnõÂku
a jsou vyÂrobkem potravinaÂrÏskyÂm, kosmetickyÂm,
mydlaÂrÏskyÂm, leÂcÏivem nebo farmaceutickou lucÏebninou.

(2) Od daneÏ jsou daÂle osvobozeny
a) ztraÂty lihu do vyÂsÏe skutecÏneÏ zjisÏteÏnyÂch ztraÂt, nejvyÂsÏe vsÏak do vyÂsÏe stanovenyÂch norem ztraÂt lihu
prÏi vyÂrobeÏ a obeÏhu lihu,21)
b) vzorky odebraneÂ spraÂvcem daneÏ k vyÂpocÏtu vyÂroby cÏi zaÂsob lihu.
§ 30
ZrusÏen
H LAVA I I I
Ï Z PIVA
DAN
§ 31
PrÏedmeÏt daneÏ
(1) Pivem se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ
slabeÏ alkoholickyÂ naÂpoj, kteryÂ obsahuje võÂce nezÏ
0,5 % objemovyÂch alkoholu, vzniklyÂ zkvasÏenõÂm mladiny a odpovõÂdajõÂcõÂ cÏõÂselneÂmu koÂdu nomenklatury celnõÂho sazebnõÂku 2203.

21k

)
)
22e
)
22f
)

22d

§
§
§
§
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(2) Mladina je roztok cukruÊ a ostatnõÂch laÂtek, zõÂskanyÂ z ruÊznyÂch druhuÊ sladu, cukru nebo nesladovanyÂch obilovin, povarÏenyÂ s chmelem nebo jinyÂmi chmelovyÂmi vyÂrobky.
(3) Koncentrace piva se vyjadrÏuje v procentech
jako procentovyÂ obsah extraktu puÊvodnõÂ mladiny prÏed
zakvasÏenõÂm. Extrakt puÊvodnõÂ mladiny prÏed zakvasÏenõÂm se stanovõÂ podle velkeÂho Ballingova vzorce takto:
(2,066 5 A + Es) x 100
p (%) = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
100 + 1,066 5 A
nebo upraveneÂho vzorce
p (%) = 2 A + Es + K,
kde
p ± extrakt puÊvodnõÂ mladiny prÏed zakvasÏenõÂm,
Es ± hmotnostnõÂ procento nezkvasÏeneÂho (skutecÏneÂho)
extraktu piva, ktereÂ se stanovõÂ sacharometricky
nebo pyknometricky po oddestilovaÂnõÂ alkoholu
a doplneÏnõÂ destilovanou vodou na puÊvodnõÂ hmotnost vzorku,
A ± hmotnostnõÂ procento alkoholu stanoveneÂ v destilaÂtu pyknometricky,
K ± korekcÏnõÂ cÏinitel, kteryÂ je stanoven tabelaÂrneÏ.
(4) Pro urcÏenõÂ koncentrace piva se jako rozhodcÏõÂ
metoda pouzÏije destilacÏnõÂ metoda. PrÏi seÂriovyÂch analyÂzaÂch je mozÏno extrakt puÊvodnõÂ mladiny stanovit refraktometricky nebo pomocõÂ automatickyÂch analyzaÂtoruÊ.
§ 31a
MalyÂm nezaÂvislyÂm pivovarem je osoba, kteraÂ formou podnikaÂnõÂ22d) vyraÂbõÂ pivo a splnÏuje tyto podmõÂnky:
a) uÂcÏast jinyÂch subjektuÊ, ktereÂ podnikajõÂ ve vyÂrobeÏ
piva a sladu, je mozÏnaÂ v prÏõÂpadeÏ, zÏe jejich celkovyÂ
podõÂl na cÏisteÂm obchodnõÂm jmeÏnõÂ22e) nebo hlasovacõÂch praÂvech nenõÂ vysÏsÏõÂ nezÏ 20 %,
b) vyÂroba znaÂmkoveÂho piva v licenci22f) neprÏekrocÏõÂ
49 % jeho vyÂstavu v kalendaÂrÏnõÂm roce,
c) provoznõÂ prostory podzemnõÂ i nadzemnõÂ nejsou
technologicky ani jinak propojeny s provoznõÂmi
prostorami jineÂ praÂvnickeÂ osoby nebo fyzickeÂ
osoby, kteraÂ vyraÂbõÂ pivo. JestlizÏe jedna praÂvnickaÂ
nebo fyzickaÂ osoba vlastnõÂ võÂce pivovaruÊ a jejich
spolecÏnyÂ vyÂstav v kalendaÂrÏnõÂm roce neprÏevyÂsÏõÂ

9 zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb.
2 odst. 2 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb.
6 odst. 3 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb.
14 zaÂkona cÏ. 527/1990 Sb., o vynaÂlezech, pruÊmyslovyÂch vzorech a zlepsÏovacõÂch naÂvrzõÂch.

200 tisõÂc hektolitruÊ, povazÏujõÂ se tyto pivovary za
jeden malyÂ nezaÂvislyÂ pivovar,

la danÏovaÂ povinnost podle § 5, vyjaÂdrÏeneÂ v hektolitrech.

d) mladinu (§ 31) a mladeÂ pivo muÊzÏe nakoupit v objemu nejvyÂsÏe do 10 % sveÂho vyÂstavu piva za kalendaÂrÏnõÂ rok.
§ 32
ZaÂklad daneÏ
ZaÂkladem daneÏ je mnozÏstvõÂ piva, u neÏhozÏ vznik-

cÏõÂselnyÂ koÂd
nomenklatury
celnõÂho
sazebnõÂku
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§ 33
Sazby daneÏ
(1) ZaÂkladnõÂ sazba daneÏ z piva pro ostatnõÂ praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby a snõÂzÏeneÂ sazby pro maleÂ nezaÂvisleÂ pivovary podle § 2 põÂsm. i) za 1 hektolitr a kazÏdeÂ
procento extraktu puÊvodnõÂ mladiny, ze ktereÂ bylo pivo
vyrobeno, prÏed zakvasÏenõÂm jsou stanoveny takto:

zakladnõÂ sazba daneÏ v KcÏ/hl za kazÏdeÂ celeÂ % extraktu puÊvodnõÂ mladiny
pro maleÂ nezaÂvisleÂ pivovary podle § 2 põÂsm. i)

pro ostatnõÂ
praÂvnickeÂ
a fyzickeÂ
osoby

velikostnõÂ skupina podle vyÂstavu v hl

2203

do 10 000
vcÏetneÏ

nad 10 000
do 50 000
vcÏetneÏ

nad 50 000
do 100 000
vcÏetneÏ

nad 100 000
do 150 000
vcÏetneÏ

nad 150 000
do 200 000
vcÏetneÏ

12,00 KcÏ

14,40 KcÏ

16,80 KcÏ

19,20 KcÏ

21,60 KcÏ

24,00 KcÏ

Ke zlomkuÊm procent (desetinnyÂm mõÂstuÊm) se neprÏihlõÂzÏõÂ.

(2) VyÂsÏe daneÏ u vyskladneÏneÂho piva konkreÂtnõÂ
koncentrace vyjaÂdrÏeneÂ v procentech se vypocÏõÂtaÂ jako
soucÏin mnozÏstvõÂ vyskladneÏneÂho piva v hektolitrech,
konkreÂtnõÂ vyÂsÏe procenta koncentrace a zaÂkladnõÂ nebo
snõÂzÏeneÂ sazby.
§ 33a
(1) MalyÂ nezaÂvislyÂ pivovar oznaÂmõÂ do 31. ledna
kalendaÂrÏnõÂho roku financÏnõÂmu orgaÂnu sveÂ zarÏazenõÂ do
velikostnõÂ skupiny podle prÏedpoklaÂdaneÂho rocÏnõÂho vyÂstavu.
(2) MalyÂ nezaÂvislyÂ pivovar, kteryÂ zahaÂjõÂ vyÂrobu
v pruÊbeÏhu kalendaÂrÏnõÂho roku, oznaÂmõÂ financÏnõÂmu
orgaÂnu sveÂ zarÏazenõÂ do velikostnõÂ skupiny do konce
meÏsõÂce, v neÏmzÏ zahaÂjil vyÂrobu. PrÏedpoklaÂdanyÂ vyÂstav
se vypocÏõÂtaÂ jako dvanaÂctinaÂsobek podõÂlu prÏedpoklaÂdaneÂho vyÂstavu od zahaÂjenõÂ cÏinnosti do konce roku a pocÏtu meÏsõÂcuÊ vyÂroby v kalendaÂrÏnõÂm roce vcÏetneÏ meÏsõÂce,
v neÏmzÏ zahaÂjõÂ vyÂrobu.
(3) ZarÏazenõÂ maleÂho nezaÂvisleÂho pivovaru do velikostnõÂ skupiny muÊzÏe byÂt nejvyÂsÏe o jeden stupenÏ nizÏsÏõÂ,

nezÏ odpovõÂdaÂ skutecÏneÂmu vyÂstavu v prÏedchozõÂm kalendaÂrÏnõÂm roce.
(4) JestlizÏe skutecÏnyÂ vyÂstav v kalendaÂrÏnõÂm roce je
vysÏsÏõÂ nezÏ hornõÂ mez velikostnõÂ skupiny, do nõÂzÏ byl
malyÂ nezaÂvislyÂ pivovar zarÏazen, prÏedlozÏõÂ plaÂtce daneÏ
spraÂvci daneÏ ve lhuÊteÏ stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm prÏedpisem
dodatecÏneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ za kazÏdeÂ zdanÏovacõÂ obdobõÂ
tohoto kalendaÂrÏnõÂho roku. Na dodatecÏneÂm danÏoveÂm
prÏiznaÂnõÂ uvede rozdõÂl mezi danÏovou povinnostõÂ podle
sazby daneÏ za velikostnõÂ skupinu, kteraÂ odpovõÂdaÂ skutecÏneÂmu vyÂstavu, a danÏovou povinnostõÂ uvedenou na
rÏaÂdneÂm danÏoveÂm prÏiznaÂnõÂ za stejneÂ zdanÏovacõÂ obdobõÂ.
Z daneÏ domeÏrÏeneÂ podle dodatecÏneÂho danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ podaneÂho podle tohoto odstavce se penaÂle neprÏedepisuje.
H LAVA I V
Ï Z VIÂNA
DAN
§ 34
PlaÂtci
(1) PlaÂtcem daneÏ z võÂna vyskladneÏneÂho v tuzem-
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sku nenõÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ spolu s osobami tvorÏõÂcõÂmi s nõÂ domaÂcnost21d) nevyskladnõÂ celkem võÂce nezÏ
500 litruÊ võÂna za kalendaÂrÏnõÂ rok.

§ 36
ZaÂklad daneÏ

(2) PlaÂtci daneÏ z võÂna jsou takeÂ vsÏechny praÂvnickeÂ
i fyzickeÂ osoby, ktereÂ vyskladnõÂ podle § 2 põÂsm. h)
bodu 1 nezdaneÏneÂ võÂno nabyteÂ od osob uvedenyÂch
v odstavci 1. UstanovenõÂ odstavce 1 zuÊstaÂvaÂ nedotcÏeno.

ZaÂkladem daneÏ je mnozÏstvõÂ võÂna, u neÏhozÏ vznikla
danÏovaÂ povinnost podle § 5, vyjaÂdrÏeneÂ v litrech.

(3) PraÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby, ktereÂ vyskladnõÂ
võÂno jizÏ zdaneÏneÂ, jsou povinny tuto skutecÏnost prokaÂzat spraÂvci daneÏ.
§ 34a
Vznik danÏoveÂ povinnosti
(1) DanÏovaÂ povinnost vznikaÂ dnem vyskladneÏnõÂ
võÂna plaÂtci uvedenyÂmi v § 34 odst. 2.
(2) DanÏovaÂ povinnost vznikaÂ fyzickyÂm osobaÂm,
ktereÂ se zaregistrujõÂ podle § 37a, dnem registrace podle
§ 37a a tyÂkaÂ se mnozÏstvõÂ võÂna vyskladneÏneÂho od
1. ledna kalendaÂrÏnõÂho roku, ve ktereÂm dosÏlo k registraci, do dne registrace.
§ 35
PrÏedmeÏt daneÏ
(1) PrÏedmeÏtem daneÏ pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
jsou võÂna, kteraÂ obsahujõÂ võÂce nezÏ 0,5 % objemovyÂch
alkoholu, a to:
a) reÂvovaÂ võÂna, tj. naÂpoje vyrobeneÂ alkoholovyÂm
kvasÏenõÂm reÂvoveÂho mosÏtu, a to bud' uÂplnyÂm, nebo
cÏaÂstecÏnyÂm, ktereÂ mohou byÂt i obohaceneÂ lihem,
b) võÂna dosycovanaÂ CO2, kteraÂ prÏi uzavrÏeneÂm obsahu dosahujõÂ prÏi teploteÏ 20 oC prÏetlak veÏtsÏõÂ nezÏ
0,1 MPa,
c) sÏumivaÂ võÂna, t.j. naÂpoje vyrobeneÂ rÏõÂzenyÂm druhotnyÂm kvasÏenõÂm võÂn anebo mosÏtuÊ, ktereÂ prÏi uzavrÏeneÂm obsahu dosahujõÂ prÏi teploteÏ 20 oC prÏetlak
nejmeÂneÏ 0,3 MPa,
d) desertnõÂ a desertnõÂ korÏeneÏnaÂ võÂna, t.j. naÂpoje vyrobeneÂ z võÂn s prÏõÂsadou rafinovaneÂho cukru anebo
zahusÏteÏneÂho mosÏtu, jemneÂho rafinovaneÂho lihu
anebo vinneÂho destilaÂtu, prÏõÂpadneÏ korÏenõÂ,
e) ostatnõÂ naÂpoje vyrobeneÂ alkoholovyÂm kvasÏenõÂm
(ovocnaÂ võÂna, medovina, sladoveÂ võÂno aj. ) a smeÏsi
ostatnõÂch naÂpojuÊ s võÂny.
(2) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se za reÂvovaÂ võÂna
povazÏujõÂ i naÂpoje vyrobeneÂ alkoholovyÂm kvasÏenõÂm ze
zrÏedeÏneÂho reÂvoveÂho mosÏtu, vyÂluhuÊ matolin, prÏõÂpadneÏ
zrÏedeÏnyÂch kvasnicÏnõÂch kaluÊ.

21d

) § 115 zaÂkona cÏ. 40/1964 Sb.

§ 37
Sazby daneÏ
Sazby daneÏ jsou stanoveny takto:
CÏõÂselnyÂ
koÂd
nomenklatury
celnõÂho
sazebnõÂku

Text

Sazba
daneÏ

2204 reÂvovaÂ võÂna podle § 35 odst. 1
põÂsm. a) a odst. 2
2,50 KcÏ/litr
võÂna dosycovanaÂ CO2 podle § 35
odst. 1 põÂsm. b)
16,40 KcÏ/litr
sÏumivaÂ võÂna podle § 35 odst. 1
põÂsm. c)
23,40 KcÏ/litr
2205 desertnõÂ a desertnõÂ korÏeneÏnaÂ
võÂna podle § 35 odst. 1
põÂsm. d)

16,40 KcÏ/litr

2206 ostatnõÂ naÂpoje podle § 35
odst. 1 põÂsm. e)
5,10 KcÏ/litr
ostatnõÂ naÂpoje podle § 35 odst. 1
põÂsm. e) dosycovaneÂ CO2, ktereÂ
prÏi uzavrÏeneÂm obsahu a teploteÏ
20 oC dosahujõÂ prÏetlak veÏtsÏõÂ
nezÏ 0,1 MPa
16,40 KcÏ/litr
ostatnõÂ naÂpoje podle § 35 odst. 1
põÂsm. e) sÏumiveÂ
23,40 KcÏ/litr
ostatnõÂ naÂpoje podle § 35 odst. 1
põÂsm. e) upraveneÂ jako desertnõÂ
a desertnõÂ korÏeneÏnaÂ võÂna podle
§ 35 odst. 1 põÂsm. d)
16,40 KcÏ/litr
§ 37a
Registrace
Pokud fyzickaÂ osoba, kteraÂ dosud podle § 34
odst. 1 nebyla plaÂtcem daneÏ, v pruÊbeÏhu kalendaÂrÏnõÂho
roku vyskladnõÂ võÂce nezÏ 500 litruÊ võÂna, je povinna se
zaregistrovat jako plaÂtce spotrÏebnõÂ daneÏ u prÏõÂslusÏneÂho
financÏnõÂho orgaÂnu nejpozdeÏji do dne vyskladneÏnõÂ
501. litru võÂna v tomto kalendaÂrÏnõÂm roce.
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(1) PrÏedmeÏtem daneÏ jsou tabaÂkoveÂ vyÂrobky.

vyÂm dluzÏnõÂkem22b) v prÏõÂpadeÏ, zÏe plaÂtce nesplnil povinnost podle odstavce 1 a je povinen odveÂst danÏ mõÂsto
plaÂtce. CelnõÂ uÂrÏad KutnaÂ Hora (daÂle jen ¹uÂrÏadª) je
povinen prvnõÂ pracovnõÂ den po dni splatnosti daneÏ uveÏdomit rucÏitele o skutecÏnosti, zÏe se stal danÏovyÂm dluzÏnõÂkem a zÏe je povinen uhradit za plaÂtce danÏovou povinost.

(2) TabaÂkovyÂmi vyÂrobky se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ: cigarety, cigarilos, doutnõÂky, lulkoveÂ,
dyÂmkoveÂ, cigaretoveÂ, sÏnÏupaveÂ a zÏvyÂkacõÂ tabaÂky.

§ 40b
PrÏõÂslusÏenstvõÂ daneÏ

H LAVA V
Ï
Ê
DAN Z TABAÂKOVYÂCH VYÂROBKU
§ 38
PrÏedmeÏt daneÏ

§ 39
ZaÂklad daneÏ
ZaÂkladem daneÏ je mnozÏstvõÂ tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ,
u nichzÏ vznikla danÏovaÂ povinnost podle § 5, vyjaÂdrÏeneÂ
v kusech (u cigaret, doutnõÂkuÊ a cigarilos) nebo v kilogramech (u tabaÂkuÊ).
§ 40
Sazby daneÏ
Sazby daneÏ jsou stanoveny takto:
CÏõÂselnyÂ
koÂd
nomenklatury
celnõÂho
sazebnõÂku

Text

Sazba
daneÏ

2403 cigaretovyÂ tabaÂk narÏezanyÂ
pro rucÏnõÂ vyÂrobu cigaret
803,- KcÏ/kg
tabaÂkoveÂ vlozÏky z cigaretoveÂho
tabaÂku pro rucÏnõÂ vyÂrobu cigaret
0,74 KcÏ/kus
zÏvyÂkacõÂ tabaÂky
40,- KcÏ/kg
§ 40a
Odvod a splatnost daneÏ
(1) DanÏ je splatnaÂ nejpozdeÏji do 60 dnuÊ ode dne
vzniku danÏoveÂ povinnosti podle § 5 odst. 1 põÂsm. e).
(2) Pokud je vaÂzaÂno odebraÂnõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek
na poskytnutõÂ zaÂruky podle § 40d odst. 7, staÂvaÂ se peneÏzÏnõÂ uÂstav, u ktereÂho je veden uÂcÏet tuzemskeÂho vyÂrobce nebo dovozce cigaret (daÂle jen ¹rucÏitelª), danÏo-

22a

(2) Pokud povinnost zaplatit danÏ prÏejde podle
§ 40a odst. 2 na rucÏitele, je rucÏitel povinen zaplatit
dluzÏnou danÏ vcÏetneÏ penaÂle ve vyÂsÏi 0,1 % z dluzÏneÂ
cÏaÂstky za kazÏdyÂ den prodlenõÂ pocÏõÂnaje dnem naÂsledujõÂcõÂm po dni splatnosti daneÏ podle § 40a odst. 1.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A

2402 cigarety filtroveÂ deÂlky nad 70 mm 0,74 KcÏ/kus
cigarety provazcoveÂ a cigarety
filtroveÂ deÂlky do 70 mm vcÏetneÏ
0,64 KcÏ/kus
doutnõÂky
0,74 KcÏ/kus

22b

(1) Pokud plaÂtce, u ktereÂho nebylo vaÂzaÂno odebraÂnõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek na poskytnutõÂ zaÂruky podle
§ 40d odst. 7, neodvede danÏ do lhuÊty stanoveneÂ v § 40a
odst. 1, je povinen kromeÏ dluzÏneÂ cÏaÂstky daneÏ zaplatit
penaÂle ve vyÂsÏi 0,1 % z dluzÏneÂ cÏaÂstky za kazÏdyÂ den
prodlenõÂ.

ZNACÏENIÂ
Â KOVYÂCH VYÂROBKU
Ê
NEÏKTERYÂCH TABA
§ 40c
ZnacÏenõÂ cigaret
(1) Cigarety v tuzemsku vyrobeneÂ nebo do tuzemska dovezeneÂ (daÂle jen ¹cigaretyª) musõÂ byÂt znacÏeny tabaÂkovou naÂlepkou.22a) Tato povinnost se nevztahuje na cigarety prodaÂvaneÂ na palubaÂch letadel zahranicÏnõÂch linek, v prodejnaÂch typu DUTY/TAX
FREE a v prodejnaÂch, ktereÂ jsou na zaÂkladeÏ põÂsemneÂho
souhlasu Ministerstva financõÂ opraÂvneÏny k prodeji za
ceny bez daneÏ osobaÂm jinyÂch staÂtuÊ, ktereÂ pozÏõÂvajõÂ vyÂsad a imunit podle mezinaÂrodnõÂch smluv, jimizÏ je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna.18)
(2) V prostoraÂch, kde se prodaÂvajõÂ cigarety, na
ktereÂ se podle odstavce 1 nevztahuje povinnost znacÏenõÂ, se smeÏjõÂ prodaÂvat pouze cigarety neznacÏeneÂ.
(3) V obdobõÂ ode dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona do
30. cÏervna 1994 mohou byÂt cigarety v tvrdeÂm balenõÂ
vyrobeneÂ v tuzemsku a cigarety v tvrdeÂm balenõÂ vyrobeneÂ na uÂzemõÂ SlovenskeÂ republiky do tuzemska dovezeneÂ znacÏeny namõÂsto tabaÂkoveÂ naÂlepky vytisÏteÏnyÂm
naÂpisem v cÏeskeÂm jazyce ¹URCÏENO PRO PRODEJ
V CÏRª.

) § 57 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb.
) VyhlaÂsÏka cÏ. 11/1994 Sb., kterou se stanovõÂ podrobnosti ke znacÏenõÂ neÏkteryÂch tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
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(4) ZnacÏenõÂ cigaret podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ
musõÂ byÂt viditelneÏ umõÂsteÏno na jednotkoveÂm balenõÂ
urcÏeneÂm pro prÏõÂmou spotrÏebu (daÂle jen ¹krabicÏkaª)
a pod celofaÂnovyÂ prÏebal, pokud se tento pouzÏõÂvaÂ.
(5) Na cigarety znacÏeneÂ posÏkozenou tabaÂkovou
naÂlepkou nebo znacÏeneÂ jinak, nezÏ je stanoveno, se pohlõÂzÏõÂ jako na neznacÏeneÂ; tabaÂkoveÂ naÂlepky zeslabeneÂ
naseknutõÂm22a) se nepovazÏujõÂ za posÏkozeneÂ.
(6) Cigarety urcÏeneÂ pro vyÂvoz1) nesmeÏjõÂ byÂt znacÏeny podle odstavcuÊ 1 azÏ 4.
§ 40d
ObjednaÂvaÂnõÂ, prodej
a distribuce tabaÂkovyÂch naÂlepek
(1) NaÂkup tabaÂkovyÂch naÂlepek od jejich vyÂrobce,
jejich prÏepravu od vyÂrobce tabaÂkovyÂch naÂlepek k uÂrÏadu
a jejich prodej tuzemskyÂm vyÂrobcuÊm (daÂle jen ¹vyÂrobceª) nebo dovozcuÊm cigaret zajisÏt'uje uÂrÏad, kteryÂ
zaÂrovenÏ vykonaÂvaÂ kontrolu prÏepravy, ulozÏenõÂ a uzÏitõÂ
tabaÂkovyÂch naÂlepek u vyÂrobce nebo dovozce cigaret.
Na zÏaÂdost uÂrÏadu provedou kontrolu teÂzÏ jineÂ financÏnõÂ
orgaÂny nebo celnõÂ orgaÂny prostrÏednictvõÂm svyÂch pracovnõÂkuÊ, ktereÂ touto kontrolou poveÏrÏõÂ. PrÏi teÂto kontrole jsou poveÏrÏenõÂ pracovnõÂci opraÂvneÏni postupovat
podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu.22c) NaÂklady na skladovaÂnõÂ
tabaÂkovyÂch naÂlepek u uÂrÏadu a jejich prodej vyÂrobcuÊm
nebo dovozcuÊm cigaret a na kontrolu prÏepravy, ulozÏenõÂ a uzÏitõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek u vyÂrobce nebo dovozce nese staÂt.
(2) VyÂrobce nebo dovozce cigaret je povinen objednaÂvat tabaÂkoveÂ naÂlepky vyÂhradneÏ u uÂrÏadu.
(3) VyÂrobce tabaÂkovyÂch naÂlepek smõÂ prodaÂvat tabaÂkoveÂ naÂlepky vyÂhradneÏ uÂrÏadu.
(4) VyÂrobce nebo dovozce cigaret je povinen k objednaÂvce tabaÂkovyÂch naÂlepek (daÂle jen ¹objednaÂvkaª),
kterou prÏedklaÂdaÂ poprveÂ, prÏilozÏit uÂrÏedneÏ oveÏrÏenyÂ opis
povolenõÂ k vyÂrobeÏ nebo dovozu cigaret.23) Toto ustanovenõÂ neplatõÂ pro dovoz cigaret vyrobenyÂch na uÂzemõÂ
SlovenskeÂ republiky dovezenyÂch do CÏeskeÂ republiky
na zaÂkladeÏ smlouvy o celnõÂ unii mezi CÏeskou republikou a Slovenskou republikou.23a)
(5) VyÂrobce nebo dovozce cigaret je povinen
prÏedlozÏit doklad uvedenyÂ v odstavci 4 vzÏdy prÏi prvnõÂ
objednaÂvce v kazÏdeÂm kalendaÂrÏnõÂm roce. V prÏõÂpadeÏ
zmeÏny uÂdajuÊ podle odstavce 4 je vyÂrobce nebo dovozce cigaret povinen prÏedlozÏit doklad o zmeÏneÏ uÂdajuÊ
k prvnõÂ objednaÂvce podaneÂ po teÂto zmeÏneÏ.

22c
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(6) OrgaÂny, ktereÂ jsou opraÂvneÏny vydaÂvat a rusÏit
povolenõÂ k vyÂrobeÏ nebo dovozu cigaret, jsou povinny
neprodleneÏ informovat uÂrÏad o tom, zÏe vyÂrobci nebo
dovozci cigaret vydaly nebo odejmuly povolenõÂ k vyÂrobeÏ nebo dovozu cigaret a zÏe toto vydaÂnõÂ nebo odejmutõÂ nabylo praÂvnõÂ moci.
(7) UÂrÏad je povinen po dorucÏenõÂ prvnõÂ objednaÂvky na tabaÂkoveÂ naÂlepky od vyÂrobce nebo dovozce
cigaret po dni uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona stanovit, zda
bude od vyÂrobce nebo dovozce cigaret pozÏadovat põÂsemnou zaÂruku rucÏitele. PõÂsemnaÂ zaÂruka musõÂ obsahovat zaÂvazek, zÏe rucÏitel zajistõÂ po dobu platnosti zaÂruky
zaplacenõÂ daneÏ nezaplaceneÂ vyÂrobcem nebo dovozcem
cigaret ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v § 40a odst. 1 vcÏetneÏ jejõÂho
prÏõÂslusÏenstvõÂ. RozhodnutõÂ o povinnosti prÏedlozÏit põÂsemnou zaÂruku je uÂrÏad povinen oznaÂmit vyÂrobci nebo
dovozci cigaret nejpozdeÏji do 30 dnuÊ po dni prÏevzetõÂ
objednaÂvky. V prÏõÂpadeÏ, zÏe uÂrÏad nebude pozÏadovat põÂsemnou zaÂruku, je povinen teÂzÏ toto sveÂ rozhodnutõÂ
oznaÂmit vyÂrobci nebo dovozci.
(8) Pokud uÂrÏad stanovõÂ povinnost poskytnutõÂ zaÂruky podle odstavce 7, musõÂ tato zaÂruka obsahovat
uÂdaj o dni pocÏaÂtku a o dni ukoncÏenõÂ jejõÂ platnosti.
RucÏitel muÊzÏe zrusÏit platnost zaÂruky prÏede dnem ukoncÏenõÂ jejõÂ rÏaÂdneÂ platnosti. PrÏedcÏasneÂ ukoncÏenõÂ platnosti
zaÂruky ze strany rucÏitele nemuÊzÏe mõÂt zpeÏtnou uÂcÏinnost
a rucÏitel je povinen uÂrÏadu oznaÂmit prÏedcÏasneÂ ukoncÏenõÂ
platnosti zaÂruky nejpozdeÏji v den tohoto ukoncÏenõÂ. PrÏi
prÏedlozÏenõÂ prvnõÂ objednaÂvky po dni ukoncÏenõÂ platnosti
zaÂruky se postupuje podle odstavce 7.
(9) UÂrÏad põÂsemneÏ odmõÂtne prodat tabaÂkoveÂ naÂlepky vyÂrobci nebo dovozci cigaret, kteryÂ
a) nesplnõÂ podmõÂnky stanoveneÂ v odstavcõÂch 4 a 5,
b) neprÏedlozÏõÂ stejnopis nebo oveÏrÏenyÂ opis zaÂruky
podle odstavce 7 nebo ktereÂmu platnost teÂto zaÂruky rucÏitel zrusÏõÂ prÏed uplynutõÂm jejõÂ rÏaÂdneÂ platnosti,
c) nemaÂ povolenõÂ k vyÂrobeÏ nebo dovozu cigaret
nebo ktereÂmu bylo toto povolenõÂ odejmuto,
d) je v likvidaci nebo je v konkursnõÂm nebo vyrovnacõÂm rÏõÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu,24)
e) nevyrovnal svou danÏovou povinnost podle § 40a
odst. 1 nebo § 40b odst. 1 nebo za ktereÂho nevyrovnal danÏovou povinnost rucÏitel podle § 40a
odst. 2 nebo § 40b odst. 2,
f) neuhradil uÂrÏadu cenu tabaÂkovyÂch naÂlepek podle
odstavce 11, ktereÂ od uÂrÏadu jizÏ odebral.

) § 15 a 16 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) VyhlaÂsÏka cÏ. 560/1991 Sb., o podmõÂnkaÂch vydaÂvaÂnõÂ uÂrÏednõÂho povolenõÂ k dovozu a vyÂvozu zbozÏõÂ a sluzÏeb, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
23a
) SdeÏlenõÂ cÏ. 237/1993 Sb., o sjednaÂnõÂ Smlouvy o vytvorÏenõÂ celnõÂ unie mezi CÏeskou republikou a Slovenskou republikou.
24
) ZaÂkon cÏ. 328/1991 Sb., o konkurzu o vyrovnaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
23
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(10) VyÂrobce nebo dovozce cigaret nesmõÂ obdrzÏeneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky prodat nebo jakyÂmkoliv zpuÊsobem bezplatneÏ prÏedat jinyÂm fyzickyÂm nebo praÂvnickyÂm osobaÂm s vyÂjimkou uÂrÏadu. Toto ustanovenõÂ se
nevztahuje na prÏõÂpad, kdy dovozce cigaret prÏedaÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky zahranicÏnõÂm vyÂrobcuÊm cigaret za uÂcÏelem
oznacÏenõÂ cigaret podle § 40c odst. 1 a 4. Dovozce cigaret je povinen nechat si prÏechod tabaÂkovyÂch naÂlepek
do zahranicÏõÂ potvrdit pohranicÏnõÂm celnõÂm orgaÂnem.

10 let od konce kalendaÂrÏnõÂho roku, ve ktereÂm byly
tyto doklady vystaveny.
(2) UÂrÏad provede nejmeÂneÏ jednou za kalendaÂrÏnõÂ
rok inventuru tabaÂkovyÂch naÂlepek u kazÏdeÂho vyÂrobce
nebo dovozce cigaret. UÂrÏad je daÂle opraÂvneÏn provaÂdeÏt
namaÂtkovou kontrolu evidence tabaÂkovyÂch naÂlepek
a namaÂtkovou inventuru tabaÂkovyÂch naÂlepek podle
potrÏeby.

(11) VyÂrobce nebo dovozce cigaret je povinen
uhradit cenu tabaÂkovyÂch naÂlepek. PrÏepravu tabaÂkovyÂch naÂlepek od uÂrÏadu k vyÂrobci nebo dovozci cigaret
a jejich ulozÏenõÂ a uzÏitõÂ u vyÂrobce nebo dovozce cigaret
zajisÏtuje tento vyÂrobce nebo dovozce cigaret na sveÂ
vlastnõÂ naÂklady.

§ 40f
VracenõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek

Â rÏad je povinen vydat objednaneÂ tabaÂkoveÂ
(12) U
naÂlepky vcÏetneÏ platebnõÂho vyÂmeÏru vyÂrobci nebo dovozci cigaret nejpozdeÏji prvnõÂ pracovnõÂ den po dni dorucÏenõÂ objednaÂvky, s vyÂjimkou objednaÂvky podle odstavce 7, pokud vydaÂnõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek z duÊvoduÊ
stanovenyÂch v odstavci 9 põÂsemneÏ neodmõÂtne a pokud
se jednaÂ o tabaÂkoveÂ naÂlepky pro krabicÏky o obsahu 20
kusuÊ cigaret. ObjednaneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky pro krabicÏky, ktereÂ obsahujõÂ jinyÂ pocÏet kusuÊ cigaret, je uÂrÏad
povinen vydat vcÏetneÏ platebnõÂho vyÂmeÏru do 25 dnuÊ
ode dne dorucÏenõÂ objednaÂvky, s vyÂjimkou objednaÂvky
podle odstavce 7, pokud vydaÂnõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek
z duÊvoduÊ stanovenyÂch v odstavci 9 põÂsemneÏ neodmõÂtne. PõÂsemneÂ odmõÂtnutõÂ vydaÂnõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek
je uÂrÏad povinen vyÂrobci nebo dovozci cigaret odeslat
nejpozdeÏji prvnõÂ pracovnõÂ den po dni prÏevzetõÂ objednaÂvky. U objednaÂvek podle odstavce 7 se lhuÊta pro
vydaÂnõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek nebo pro jeho odmõÂtnutõÂ
Â rÏad neprodluzÏuje o lhuÊtu stanovenou v odstavci 7. U
muÊzÏe odmõÂtnout vydat tabaÂkoveÂ naÂlepky vyÂrobci nebo
dovozci cigaret, pokud jsou tyto naÂlepky zaplaceny
vcÏetneÏ daneÏ v hotovosti nejpozdeÏji prÏi prÏedaÂnõÂ objednaÂvky. V tomto prÏõÂpadeÏ se nepouzÏijõÂ ustanovenõÂ odstavcuÊ 7 a 8 a odstavce 9 põÂsm. b).
(13) Pokud uÂrÏad nevydaÂ vyÂrobci nebo dovozci
cigaret tabaÂkoveÂ naÂlepky ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v odstavci 12 a zaÂrovenÏ v teÂto lhuÊteÏ jejich vydaÂnõÂ põÂsemneÏ neodmõÂtne, je povinen nahradit vyÂrobci nebo dovozci
cigaret nezbytneÂ naÂklady, ktereÂ vznikly v souvislosti
s nedodrzÏenõÂm stanoveneÂ lhuÊty. Pokud k nedodrzÏenõÂ
stanoveneÂ lhuÊty dojde v duÊsledku prÏekaÂzÏek na straneÏ
vyÂrobce nebo dovozce cigaret, ztraÂcõÂ objednaÂvka platnost.
§ 40e
Evidence a kontrola tabaÂkovyÂch naÂlepek
(1) VyÂrobce nebo dovozce cigaret je povinen veÂst
evidenci prÏijatyÂch, uzÏityÂch a vraÂcenyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek a uchovaÂvat evidenci a doklady, na jejichzÏ zaÂkladeÏ byly zaÂpisy v evidenci provedeny, po dobu

(1) VyÂrobce nebo dovozce cigaret muÊzÏe vraÂtit
uÂrÏadu posÏkozeneÂ nebo znecÏisÏteÏneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky.
U posÏkozenyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek musõÂ jejich neposÏkozenaÂ cÏaÂst cÏinit alesponÏ 60 % celkoveÂ plochy tabaÂkoveÂ naÂlepky. U znecÏisÏteÏnyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek, pokud nejsou posÏkozeny, musõÂ byÂt prokazatelneÂ, zÏe jde
o tabaÂkoveÂ naÂlepky nabyteÂ v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy. U znecÏisÏteÏnyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek, ktereÂ jsou
takeÂ posÏkozeny, musõÂ byÂt splneÏny obeÏ podmõÂnky. Za
posÏkozeneÂ nebo znecÏisÏteÏneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky vydaÂ
uÂrÏad bezplatneÏ tabaÂkoveÂ naÂlepky neposÏkozeneÂ. Je-li
posÏkozenaÂ nebo znecÏisÏteÏnaÂ tabaÂkovaÂ naÂlepka slozÏenaÂ
z võÂce cÏaÂstõÂ, lze ji vymeÏnit za neposÏkozenou pouze
tehdy, nejsou-li pochybnosti o tom, zÏe jednotliveÂ cÏaÂsti
Â rÏad vraÂceneÂ posÏkozeneÂ a znecÏisÏteÏneÂ tapatrÏõÂ k sobeÏ. U
baÂkoveÂ naÂlepky znicÏõÂ za uÂcÏasti poveÏrÏeneÂho pracovnõÂka Ministerstva financõÂ. ZuÂcÏastneÏneÂ osoby o znicÏenõÂ
vraÂcenyÂch posÏkozenyÂch a znecÏisÏteÏnyÂch tabaÂkovyÂch
naÂlepek porÏõÂdõÂ põÂsemnyÂ protokol.
(2) Pokud Ministerstvo financõÂ rozhodne o zmeÏneÏ
vzoru tabaÂkoveÂ naÂlepky, anizÏ by se meÏnila sazba daneÏ,
je vyÂrobce nebo dovozce cigaret povinen vraÂtit uÂrÏadu
nepouzÏiteÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky stareÂho vzoru nejpozdeÏji
do 15 dnuÊ ode dne uÂcÏinnosti rozhodnutõÂ Ministerstva
financõÂ o zavedenõÂ noveÂho vzoru. Za vraÂceneÂ tabaÂkoveÂ
naÂlepky stareÂho vzoru vydaÂ uÂrÏad bezplatneÏ tabaÂkoveÂ
naÂlepky noveÂho vzoru nejpozdeÏji prvnõÂ pracovnõÂ den
po dni dorucÏenõÂ vraÂcenyÂch dorucÏenyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek, pokud se s vyÂrobcem nebo dovozcem cigaret
nedohodne jinak. UÂrÏad vraÂceneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky stareÂho vzoru znicÏõÂ za uÂcÏasti poveÏrÏeneÂho pracovnõÂka Ministerstva financõÂ. ZuÂcÏastneÏneÂ osoby o znicÏenõÂ vraÂcenyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek porÏõÂdõÂ põÂsemnyÂ protokol.
(3) VyÂrobce nebo dovozce cigaret je povinen neprodleneÏ vraÂtit uÂrÏadu nepouzÏiteÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky
v prÏõÂpadeÏ ukoncÏenõÂ sveÂ cÏinnosti jako vyÂrobce nebo doÂ rÏad vyÂrobci nebo dovozci cigaret vraÂtõÂ
vozce cigaret. U
cÏaÂstku, kteraÂ byla za vraÂceneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky zaplacena.
(4) VyÂrobce nebo dovozce cigaret muÊzÏe pozÏaÂdat
uÂrÏad o uÂrÏednõÂ dozor nad znicÏenõÂm tabaÂkovyÂch naÂlepek
nalepenyÂch na krabicÏkaÂch. UÂrÏednõÂm dozorem se rozumõÂ uÂcÏast poveÏrÏeneÂho pracovnõÂka uÂrÏadu prÏi znicÏenõÂ
tabaÂkovyÂch naÂlepek nalepenyÂch na krabicÏkaÂch, ktereÂ
na sveÂ naÂklady zajistõÂ vyÂrobce nebo dovozce cigaret.
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ZnicÏenõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek pod uÂrÏednõÂm dozorem lze
Â rÏad je poproveÂst pouze na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky. U
vinen teÂto zÏaÂdosti vyhoveÏt. VyÂrobci nebo dovozci
vznikaÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ do vyÂsÏe daneÏ odvedeneÂ
dnem znicÏenõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek pod uÂrÏednõÂm dohledem. NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ lze uplatnit pouze tehdy,
jestlizÏe byla splneÏna podmõÂnka podle § 40a.
(5) VyÂrobce nebo dovozce cigaret muÊzÏe vraÂtit
uÂrÏadu nepouzÏiteÂ a neposÏkozeneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky,
ktereÂ od uÂrÏadu odebral, i bez uvedenõÂ duÊvoduÊ. Pokud
u takto vraÂcenyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek jesÏteÏ nebyla zaplacena danÏ, nevztahuje se na vyÂrobce nebo dovozce
cigaret ustanovenõÂ § 40a a 40b. JestlizÏe u takto vraÂcenyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek byla jizÏ danÏ odvedena,
vznikaÂ vyÂrobci nebo dovozci cigaret naÂrok na vraÂcenõÂ
daneÏ do vyÂsÏe daneÏ odvedeneÂ dnem dorucÏenõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek, vraÂcenyÂch podle tohoto ustanovenõÂ,
uÂrÏadu.
(6) Za ztraceneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky a za tabaÂkoveÂ
naÂlepky posÏkozeneÂ z võÂce nezÏ 40 %, pokud nejde o tabaÂkoveÂ naÂlepky znicÏeneÂ podle odstavce 4, se naÂhrada
neposkytuje.
§ 40g
Sankce za porusÏenõÂ povinnostõÂ
prÏi oznacÏovaÂnõÂ cigaret
(1) VyÂrobci nebo dovozci cigaret, kteryÂ porusÏõÂ zaÂkaz stanovenyÂ v § 40d odst. 10, a vyÂrobci tabaÂkovyÂch
naÂlepek, kteryÂ porusÏõÂ povinnost stanovenou v § 40d
odst. 3, ulozÏõÂ uÂrÏad pokutu azÏ do vyÂsÏe 5 000 000 KcÏ,
nejmeÂneÏ vsÏak 200 000 KcÏ.
(2) VyÂrobci nebo dovozci cigaret, kteryÂ porusÏõÂ
povinnost stanovenou v § 40e odst. 1, ulozÏõÂ uÂrÏad pokutu azÏ do vyÂsÏe 2 000 000 KcÏ, nejmeÂneÏ vsÏak 50 000 KcÏ.
(3) VyÂrobci nebo dovozci cigaret, kteryÂ porusÏõÂ
povinnost stanovenou v § 40f odst. 2 a 3, ulozÏõÂ
uÂrÏad pokutu azÏ do vyÂsÏe 1 000 000 KcÏ, nejmeÂneÏ vsÏak
25 000 KcÏ.
(4) Pokuty ulozÏeneÂ podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 je
opraÂvneÏn vybõÂrat a vymaÂhat uÂrÏad, kteryÂ je ulozÏil. PrÏõÂjmy z teÏchto pokut jsou prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
(5) Pokuty ulozÏeneÂ podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 mohou
byÂt vybõÂraÂny a vymaÂhaÂny nejdeÂle do 3 let po jejich
ulozÏenõÂ.
§ 40h
ZmocneÏnõÂ pro Ministerstvo financõÂ
Ministerstvo financõÂ stanovõÂ vyhlaÂsÏkou
a) vzor a rozmeÏry tabaÂkoveÂ naÂlepky a zpuÊsob jejõÂho
umõÂsteÏnõÂ na krabicÏku cigaret,
b) zpuÊsob objednaÂvaÂnõÂ, prodeje a distribuce tabaÂkovyÂch naÂlepek,
c) zpuÊsob placenõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek,
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d) zpuÊsob prÏepravy a uchovaÂvaÂnõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek,
e) zpuÊsob evidence tabaÂkovyÂch naÂlepek,
f) zpuÊsob inventarizace tabaÂkovyÂch naÂlepek,
g) zpuÊsob evidence a vracenõÂ posÏkozenyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek,
h) vzor opraÂvneÏnõÂ pracovnõÂka uÂrÏadu ke vstupu do
objektuÊ vyÂrobce nebo dovozce cigaret,
i) vzor opraÂvneÏnõÂ pracovnõÂka Ministerstva financõÂ
poveÏrÏeneÂho dozorem podle § 40f odst. 1 a 2.
Â ST CÏ TV RTA
Â
CÏ A
Â A ZA
Â VEÏRECÏNA
Â USTANOVENIÂ
Ï ECHODNA
PR
§ 41
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
(1) Bude-li vyhotoven rÏaÂdnyÂ doklad o prodeji
zbozÏõÂ (zejmeÂna faktura), prÏõÂpadneÏ o vnitropodnikoveÂm
pouzÏitõÂ zbozÏõÂ podle § 4 zaÂkona cÏ. 73/1952 Sb., o dani
z obratu, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 107/1990 Sb., po 1. lednu
1993, uvede plaÂtce tuto skutecÏnost do poslednõÂho hlaÂsÏenõÂ o dani z obratu za rok 1992. PrÏitom se musõÂ jednat
o vyskladneÏnõÂ do 31. prosince 1992. Byla-li faktura
nebo jinyÂ doklad o prodeji vyhotoven po lhuÊteÏ pro
vyhotovenõÂ poslednõÂho hlaÂsÏenõÂ o dani z obratu za rok
1992, vyhotovõÂ plaÂtce dodatecÏneÂ hlaÂsÏenõÂ o dani z obratu.
(2) PraÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ byla do
31. prosince 1992 plaÂtcem daneÏ z obratu a kteraÂ nakoupila vybraneÂ vyÂrobky do 31. prosince 1992 za cenu
bez daneÏ z obratu, je povinna u vybranyÂch vyÂrobkuÊ,
s vyÂjimkou vybranyÂch vyÂrobkuÊ, na ktereÂ se vztahujõÂ
ustanovenõÂ § 8, § 12 odst. 1 põÂsm. b) azÏ d), § 23, § 29
põÂsm. a) a b), a vybranyÂch vyÂrobkuÊ, pro ktereÂ je stanovena sazba daneÏ nula,
a) proveÂst fyzickou inventuru zaÂsob k 31. prosinci 1992,
b) prÏiznat a odveÂst spotrÏebnõÂ danÏ podle § 13 a 14
z inventarizovanyÂch zaÂsob.
(3) PraÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba uvedenaÂ v odstavci 2 musõÂ spotrÏebnõÂ danÏ prÏiznat a odveÂst podle § 13
a 14 nejpozdeÏji za trÏetõÂ zdanÏovacõÂ obdobõÂ po 1. lednu 1993.
(4) PrvnõÂ meÏsõÂc od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona odvaÂdeÏjõÂ plaÂtci daneÏ, kterÏõÂ byli do 31. prosince 1992 plaÂtci
daneÏ z obratu, danÏ denneÏ, pokud jejich meÏsõÂcÏnõÂ danÏovaÂ
povinnost v prosinci 1992 prÏesaÂhla cÏaÂstku 100 000 KcÏ.
DanÏ odvaÂdeÏjõÂ v tomto obdobõÂ denneÏ i plaÂtci daneÏ
z uhlovodõÂkovyÂch paliv a maziv. LhuÊty odvodu
a splatnosti daneÏ jsou stanoveny v § 14 odst. 4 a 7.
V obdobõÂ uÂcÏinnosti tohoto ustanovenõÂ se nepouzÏije
ustanovenõÂ § 14 odst. 9.
(5) V prÏõÂpadeÏ naÂrokuÊ z vad, ktereÂ byly uplatneÏny
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v zaÂkonneÂ lhuÊteÏ u vybraneÂho vyÂrobku nakoupeneÂho
do 31. prosince 1992 a jejichzÏ opraÂvneÏnost byla uznaÂna
po 1. lednu 1993, majõÂ plaÂtci spotrÏebnõÂ daneÏ naÂrok na
vraÂcenõÂ daneÏ podle § 12 odst. 1 põÂsm. d) pouze do vyÂsÏe
zaplaceneÂ daneÏ z obratu.
§ 42
Platnost dosavadnõÂch prÏedpisuÊ
Podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ se azÏ do sveÂho ukoncÏenõÂ posuzujõÂ vsÏechny lhuÊty, ktereÂ zacÏaly beÏzÏet prÏede
dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, jakozÏ i lhuÊty pro uplatneÏnõÂ praÂv, kteraÂ se rÏõÂdõÂ dosavadnõÂmi prÏedpisy, i kdyzÏ
zacÏnou beÏzÏet po uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
§ 42a
UstanovenõÂ tohoto zaÂkona se pouzÏije, jen pokud
mezinaÂrodnõÂ smlouva, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, nestanovõÂ jinak. Subjekty, ktereÂ majõÂ podle teÏchto
smluv naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ, mohou pozÏaÂdat o vraÂcenõÂ
daneÏ spraÂvce daneÏ. Ministerstvo financõÂ stanovõÂ vyhlaÂsÏkou podmõÂnky vraÂcenõÂ daneÏ.
§ 43
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 1993.
***
ZaÂkon cÏ. 199/1993 Sb. nabyl uÂcÏinnosti dne
1. srpna 1993, zaÂkon cÏ. 325/1993 Sb. nabyl uÂcÏinnosti
dne 1. ledna 1994, s vyÂjimkou ustanovenõÂ cÏl. I boduÊ 34
azÏ 37, ktereÂ nabyly uÂcÏinnosti dne 1. cÏervence 1994,
a ustanovenõÂ cÏl. I bodu 38 § 40b odst. 5 a 7, ktereÂ nabyly uÂcÏinnosti dne 1. ledna 1995, zaÂkon cÏ. 136/1994 Sb.
nabyl uÂcÏinnosti dne 1. cÏervence 1994, zaÂkon cÏ. 260/
/1994 Sb. nabyl uÂcÏinnosti dne 1. ledna 1995, s vyÂjimkou
sazeb daneÏ pro maleÂ nezaÂvisleÂ pivovary podle § 33,
ktereÂ nabyly uÂcÏinnosti dne 1. cÏervence 1995, zaÂkon
cÏ. 148/1995 Sb. nabyl uÂcÏinnosti dne 1. ledna 1996, s vyÂjimkou ustanovenõÂ cÏl. I boduÊ 16, 36, 37, 38, 40 a 43,
kteraÂ nabyla uÂcÏinnosti dne 1. srpna 1995, zaÂkon cÏ. 95/
/1996 Sb. nabyl uÂcÏinnosti dne 26. dubna 1996, zaÂkon
cÏ. 61/1997 Sb. nabyl uÂcÏinnosti dne 1. cÏervence 1997,
zaÂkon cÏ. 303/1997 Sb. nabyl uÂcÏinnosti dne 1. ledna 1998.
***
CÏl. II zaÂkona cÏ. 260/1994 Sb., ve zneÏnõÂ naÂlezu
UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky cÏ. 265/1995 Sb., znõÂ:
CÏl. II
PrÏechodnaÂ a zaÂveÏrecÏnaÂ ustanovenõÂ
1. PenaÂle vymeÏrÏovaneÂ po uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
za zdanÏovacõÂ obdobõÂ rokuÊ 1993 a 1994 nesmõÂ prÏesaÂhnout cÏaÂstky zvyÂsÏenõÂ daneÏ, ktereÂ by bylo mozÏno ulozÏit
podle drÏõÂveÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ platnyÂch do 31. prosince
1994.

2. V roce 1995 oznaÂmõÂ malyÂ nezaÂvislyÂ pivovar
prÏõÂslusÏneÂmu financÏnõÂmu orgaÂnu sveÂ zarÏazenõÂ do velikostnõÂ skupiny (§ 33a odst. 1) do 30. cÏervna 1995.
3. V roce 1995 se u malyÂch nezaÂvislyÂch pivovaruÊ
povazÏuje za zarÏazenõÂ do velikostnõÂ skupiny skutecÏnyÂ
vyÂstav v roce 1994 (§ 33a odst. 1 a 2). V roce 1995 se
ustanovenõÂ § 33a odst. 3 nepouzÏije.
4. Pro maleÂ nezaÂvisleÂ pivovary podle § 2 põÂsm. i)
platõÂ do 30. 6. 1995 sazba daneÏ uvedenaÂ v § 33 v polozÏce
¹pro ostatnõÂ praÂvnickeÂ osoby a fyzickeÂ osobyª.
5. ZrusÏen naÂlezem UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky cÏ. 265/1995 Sb.
6. Ministerstvo financõÂ muÊzÏe praÂvnõÂm prÏedpisem
upravit podrobnosti vyplyÂvajõÂcõÂ z § 33a odst. 4.
CÏl. II zaÂkona cÏ. 148/1995 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 95/1996 Sb., znõÂ:
CÏl. II
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
1. VyÂrobci nebo dovozci cigaret mohou do
31. brÏezna 1996 znacÏit cigarety tabaÂkovyÂmi naÂlepkami neobsahujõÂcõÂmi danÏ nakoupenyÂmi do 31. prosince 1995.
2. VyÂrobci nebo dovozci cigaret mohou cigarety
znacÏeneÂ tabaÂkovyÂmi naÂlepkami neobsahujõÂcõÂmi danÏ
vyskladnit nebo doveÂzt nejpozdeÏji do 31. brÏezna 1996.
3. PrÏi postupu podle bodu 2 se pro vznik danÏoveÂ
povinnosti, vystavovaÂnõÂ danÏovyÂch dokladuÊ, vracenõÂ
daneÏ, danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ, zdanÏovacõÂ obdobõÂ, odvod
a splatnost daneÏ, registraci, prÏõÂslusÏenstvõÂ daneÏ a znacÏenõÂ
neÏkteryÂch tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ pouzÏijõÂ ustanovenõÂ zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 587/1992 Sb., o spotrÏebnõÂch
danõÂch, ve zneÏnõÂ platneÂm do 31. prosince 1995.
4. FyzickeÂ nebo praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ nakoupily
cigarety znacÏeneÂ tabaÂkovyÂmi naÂlepkami neobsahujõÂcõÂmi danÏ za uÂcÏelem dalsÏõÂho prodeje, mohou tyto cigarety prodaÂvat nejpozdeÏji dne 30. zaÂrÏõÂ 1996. Toto ustanovenõÂ se vztahuje i na cigarety znacÏeneÂ podle § 40c
odst. 3. Po uplynutõÂ teÂto doby budou vsÏechny cigarety
znacÏeneÂ tabaÂkovyÂmi naÂlepkami neobsahujõÂcõÂmi danÏ
povazÏovaÂny za cigarety neoznacÏeneÂ.
5. VyÂrobci a dovozci cigaret jsou povinni vraÂtit
uÂrÏadu nepouzÏiteÂ a neposÏkozeneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky neobsahujõÂcõÂ danÏ nejpozdeÏji do 15. dubna 1996. UÂrÏad vyÂrobci nebo dovozci cigaret vraÂtõÂ cÏaÂstku, kteraÂ byla za
vraÂceneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky zaplacena. Za tabaÂkoveÂ naÂlepky nevraÂceneÂ vyÂrobcem nebo dovozcem cigaret, pokud jejich pocÏet prÏekrocÏõÂ 0,8 % tabaÂkovyÂch naÂlepek
prÏijatyÂch za obdobõÂ mezi dveÏma inventurami, ulozÏõÂ
uÂrÏad vyÂrobci cigaret pokutu ve vyÂsÏi 12,50 KcÏ za kazÏdou chybeÏjõÂcõÂ tabaÂkovou naÂlepku a dovozci cigaret pokutu ve vyÂsÏi 30 KcÏ za kazÏdou chybeÏjõÂcõÂ tabaÂkovou naÂlepku. Po dobu platnosti smlouvy o celnõÂ unii mezi
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nõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 148/1995 Sb., do dne uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona zuÊstaÂvajõÂ v platnosti.
2. NaÂrok na vraÂcenõÂ spotrÏebnõÂ daneÏ podle cÏl. III
tohoto zaÂkona mohou uplatnit osoby uvedeneÂ v cÏl. III
bodu 12 i za obdobõÂ od 1. ledna 1996 do dne uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona.

CÏl. VI zaÂkona cÏ. 95/1996 Sb. znõÂ:

CÏl. III zaÂkona cÏ. 303/1997 Sb. znõÂ:

CÏl. VI

CÏl. III

PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ k cÏl. III

PovolenõÂ k zaÂsobovaÂnõÂ a k prodeji vybranyÂch vyÂrobkuÊ za ceny bez daneÏ vydanaÂ Ministerstvem financõÂ
podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ se povazÏujõÂ za povolenõÂ
vydanaÂ podle tohoto zaÂkona.

1. UÂkony ucÏineÏneÂ na zaÂkladeÏ § 12 odst. 10 zaÂkona
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 587/1992 Sb., o spotrÏebnõÂch da-

Klaus v. r.
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