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43
Â DY
Ï EDSE DA VLA
PR
vyhlasÏuje
uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 353/2003 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch,
jak vyplyÂvaÂ ze zmeÏn provedenyÂch zaÂkonem cÏ. 479/2003 Sb., zaÂkonem cÏ. 237/2004 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 313/2004 Sb., zaÂkonem cÏ. 558/2004 Sb., zaÂkonem cÏ. 693/2004 Sb., zaÂkonem cÏ. 179/2005 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 217/2005 Sb., zaÂkonem cÏ. 377/2005 Sb., zaÂkonem cÏ. 379/2005 Sb., zaÂkonem cÏ. 545/2005 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 310/2006 Sb. a zaÂkonem cÏ. 575/2006 Sb.

Â KON
ZA
o spotrÏebnõÂch danõÂch
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Â USTANOVENIÂ
OBECNA
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
(1) Tento zaÂkon zpracovaÂvaÂ prÏõÂslusÏneÂ prÏedpisy
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) a upravuje

1

a) podmõÂnky zdanÏovaÂnõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ, lihu, piva,
võÂna a meziproduktuÊ a tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ (daÂle
jen ¹vybraneÂ vyÂrobkyª) spotrÏebnõÂmi daneÏmi,
b) zpuÊsob znacÏenõÂ a prodeje tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ
a zpuÊsob znacÏenõÂ neÏkteryÂch mineraÂlnõÂch olejuÊ.
(2) SpotrÏebnõÂmi daneÏmi jsou
a) danÏ z mineraÂlnõÂch olejuÊ,
b) danÏ z lihu,
c) danÏ z piva,

) SmeÏrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. uÂnora 1992 o obecneÂ uÂpraveÏ, drzÏenõÂ, pohybu a sledovaÂnõÂ vyÂrobkuÊ podleÂhajõÂcõÂch
spotrÏebnõÂ dani, ve zneÏnõÂ smeÏrnice Rady 92/108/EHS ze dne 14. prosince 1992, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 92/12/EHS
o obecneÂ uÂpraveÏ, drzÏenõÂ, pohybu a sledovaÂnõÂ vyÂrobkuÊ podleÂhajõÂcõÂch spotrÏebnõÂ dani a smeÏrnice 92/81/EHS, smeÏrnice Rady
94/74/ES ze dne 22. prosince 1994, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 92/12/EHS o obecneÂ uÂpraveÏ, pohybu a sledovaÂnõÂ vyÂrobkuÊ
podleÂhajõÂcõÂch spotrÏebnõÂ dani, smeÏrnice 92/81/EHS o harmonizaci struktury spotrÏebnõÂch danõÂ z mineraÂlnõÂch olejuÊ a smeÏrnice 92/82/EHS o sblizÏovaÂnõÂ sazeb spotrÏebnõÂch danõÂ z mineraÂlnõÂch olejuÊ, smeÏrnice Rady 96/99/ES ze dne 30. prosince
1996, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 92/12/EHS o obecneÂ uÂpraveÏ, drzÏenõÂ, pohybu a sledovaÂnõÂ vyÂrobkuÊ podleÂhajõÂcõÂch spotrÏebnõÂ
dani, smeÏrnice Rady 2000/44/ES ze dne 30. cÏervna 2000, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 92/12/EHS, pokud jde o docÏasnaÂ
mnozÏstevnõÂ omezenõÂ u vyÂrobkuÊ podleÂhajõÂcõÂch spotrÏebnõÂ dani, ktereÂ se dovaÂzÏejõÂ do SÏveÂdska z jinyÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ,
smeÏrnice Rady 2000/47/ES ze dne 20. cÏervence 2000, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 69/169/EHS a 92/12/EHS, pokud jde
o docÏasnaÂ mnozÏstevnõÂ omezenõÂ prÏi dovozu piva do Finska, narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 807/2003 ze dne 14. dubna 2003 o prÏizpuÊsobenõÂ ustanovenõÂ tyÂkajõÂcõÂch se vyÂboruÊ, ktereÂ jsou naÂpomocny Komisi prÏi vyÂkonu jejõÂch provaÂdeÏcõÂch pravomocõÂ,
stanovenyÂch v praÂvnõÂch aktech Rady prÏijatyÂch konzultacÏnõÂm postupem (jednomyslnost), ustanovenõÂm rozhodnutõÂ 1999/
/468/ES a smeÏrnice Rady 2004/106/ES ze dne 16. listopadu 2004, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 77/799/EHS o vzaÂjemneÂ pomoci
mezi prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny cÏlenskyÂch staÂtuÊ v oblasti prÏõÂmyÂch danõÂ, neÏkteryÂch spotrÏebnõÂch danõÂ a danõÂ z pojistneÂho a smeÏrnice
92/12/EHS o obecneÂ uÂpraveÏ, drzÏenõÂ, pohybu a sledovaÂnõÂ vyÂrobkuÊ podleÂhajõÂcõÂch spotrÏebnõÂ dani.
SmeÏrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o danõÂch jinyÂch nezÏ danõÂch z obratu, ktereÂ ovlivnÏujõÂ spotrÏebu tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ, ve zneÏnõÂ smeÏrnice Rady 1999/81/ES ze dne 29. cÏervence 1999, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 92/79/EHS
o sblizÏovaÂnõÂ danõÂ z cigaret, smeÏrnice 92/80/EHS o sblizÏovaÂnõÂ danõÂ z jinyÂch tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ nezÏ cigaret a smeÏrnice 95/
/59/ES o danõÂch jinyÂch nezÏ danõÂch z obratu, ktereÂ ovlivnÏujõÂ spotrÏebu tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ, a smeÏrnice Rady 2002/10/ES ze
dne 12. uÂnora 2002, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotrÏebnõÂ
daneÏ z tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ.
SmeÏrnice Rady 92/79/EHS ze dne 19. rÏõÂjna 1992 o sblizÏovaÂnõÂ danõÂ z cigaret, ve zneÏnõÂ smeÏrnice Rady 1999/81/ES ze dne
29. cÏervence 1999, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 92/79/EHS o sblizÏovaÂnõÂ danõÂ z cigaret, smeÏrnice 92/80/EHS o sblizÏovaÂnõÂ danõÂ
z jinyÂch tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ nezÏ cigaret a smeÏrnice 95/59/ES o danõÂch jinyÂch nezÏ danõÂch z obratu, ktereÂ ovlivnÏujõÂ
spotrÏebu tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ, smeÏrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. uÂnora 2002, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 92/79/EHS,
92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotrÏebnõÂ daneÏ z tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ, a smeÏrnice Rady 2003/117/
/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 92/79/EHS a 92/80/EHS, s cõÂlem povolit FrancouzskeÂ republice
prodlouzÏeneÂ uplatnÏovaÂnõÂ nizÏsÏõÂch sazeb spotrÏebnõÂ daneÏ na tabaÂkoveÂ vyÂrobky uvolneÏneÂ ke spotrÏebeÏ na Korsice.
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d) danÏ z võÂna a meziproduktuÊ a1)
e) danÏ z tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ
(daÂle jen ¹danÏª).
(3) SpraÂvu danõÂ vykonaÂvajõÂ celnõÂ uÂrÏady a celnõÂ rÏeditelstvõÂ prÏõÂslusÏneÂ podle sõÂdla nebo mõÂsta pobytu plaÂtce
daneÏ (daÂle jen ¹plaÂtceª), pokud tento zaÂkon nestanovõÂ
jinak.
§2
DanÏoveÂ uÂzemõÂ
(1) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ
a) danÏovyÂm uÂzemõÂm CÏeskeÂ republiky uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky,
b) danÏovyÂm uÂzemõÂm EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ uÂzemõÂ
stanoveneÂ prÏõÂslusÏnyÂm praÂvnõÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1a),
c) cÏlenskyÂm staÂtem cÏlenskyÂ staÂt EvropskeÂ unie,
d) trÏetõÂ zemõÂ zemeÏ mimo danÏoveÂ uÂzemõÂ EvropskeÂho
spolecÏenstvõÂ.
(2) UÂzemõÂ MonackeÂho knõÂzÏectvõÂ se povazÏuje za
uÂzemõÂ FrancouzskeÂ republiky, uÂzemõÂ Jungholzu a Mittelbergu (Kleines Walsertal) se povazÏuje za uÂzemõÂ Spol-

1
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koveÂ republiky NeÏmecko, uÂzemõÂ ostrova Man se povazÏuje za uÂzemõÂ SpojeneÂho kraÂlovstvõÂ VelkeÂ BritaÂnie
a SevernõÂho Irska a uÂzemõÂ San Marina se povazÏuje za
uÂzemõÂ ItalskeÂ republiky.
§3
VymezenõÂ pojmuÊ
Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ
a) dovozem vstup vybranyÂch vyÂrobkuÊ na danÏoveÂ
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky; pokud vybraneÂ vyÂrobky
jsou prÏi vstupu na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
prÏedmeÏtem celnõÂho rÏõÂzenõÂ, za okamzÏik dovozu se
povazÏuje propusÏteÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ do rezÏimu volneÂho obeÏhu2) nebo do rezÏimu aktivnõÂho
zusÏlecht'ovacõÂho styku v systeÂmu navracenõÂ3),
b) dovozem vstup vybranyÂch vyÂrobkuÊ na danÏoveÂ
uÂzemõÂ EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ; pokud jsou vsÏak
vybraneÂ vyÂrobky v okamzÏiku vstupu na danÏoveÂ
uÂzemõÂ EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ propusÏteÏny do
neÏktereÂho z celnõÂch rezÏimuÊ s podmõÂneÏnyÂm osvobozenõÂm od cla3a) nebo jsou umõÂsteÏny ve svobodneÂm paÂsmu nebo svobodneÂm skladu, povazÏuje se
dovoz za uskutecÏneÏnyÂ jejich propusÏteÏnõÂm do re-

) SmeÏrnice Rady 92/80/EHS ze dne 19. rÏõÂjna 1992 o sblizÏovaÂnõÂ danõÂ z jinyÂch tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ nezÏ cigaret, ve zneÏnõÂ
smeÏrnice Rady 1999/81/ES ze dne 29. cÏervence 1999, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 92/79/EHS o sblizÏovaÂnõÂ danõÂ z cigaret,
smeÏrnice 92/80/EHS o sblizÏovaÂnõÂ danõÂ z jinyÂch tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ nezÏ cigaret a smeÏrnice 95/59/ES o danõÂch jinyÂch nezÏ
danõÂch z obratu, ktereÂ ovlivnÏujõÂ spotrÏebu tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ, smeÏrnice Rady 2002/10/ES ze dne 12. uÂnora 2002, kterou
se meÏnõÂ smeÏrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotrÏebnõÂ daneÏ z tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ, a smeÏrnice Rady 2003/117/ES ze dne 5. prosince 2003, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice 92/79/EHS a 92/80/EHS, s cõÂlem
povolit FrancouzskeÂ republice prodlouzÏeneÂ uplatnÏovaÂnõÂ nizÏsÏõÂch sazeb spotrÏebnõÂ daneÏ na tabaÂkoveÂ vyÂrobky uvolneÏneÂ ke
spotrÏebeÏ na Korsice.
SmeÏrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. rÏõÂjna 1992 o harmonizaci struktury spotrÏebnõÂch danõÂ z alkoholu a alkoholickyÂch
naÂpojuÊ.
SmeÏrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. rÏõÂjna 1992 o sblizÏovaÂnõÂ sazeb spotrÏebnõÂ daneÏ z alkoholu a alkoholickyÂch naÂpojuÊ.
SmeÏrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o danÏoveÂm znacÏenõÂ plynovyÂch olejuÊ a petroleje.
SmeÏrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. rÏõÂjna 2003, kterou se meÏnõÂ struktura raÂmcovyÂch prÏedpisuÊ SpolecÏenstvõÂ o zdaneÏnõÂ
energetickyÂch produktuÊ a elektrÏiny, ve zneÏnõÂ smeÏrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se meÏnõÂ smeÏrnice
2003/96/ES, pokud jde o mozÏnost neÏkteryÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ uplatnÏovat u energetickyÂch produktuÊ a elektrÏiny docÏasneÂ
osvobozenõÂ od daneÏ nebo snõÂzÏenou uÂrovenÏ zdaneÏnõÂ, a smeÏrnice Rady 2004/75/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se meÏnõÂ
smeÏrnice 2003/96/ES, pokud jde o mozÏnost Kypru uplatnÏovat u energetickyÂch produktuÊ a elektrÏiny docÏasneÂ osvobozenõÂ
od daneÏ nebo snõÂzÏenou uÂrovenÏ zdaneÏnõÂ.
1a
) SmeÏrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. uÂnora 1992 o obecneÂ uÂpraveÏ, drzÏenõÂ, pohybu a sledovaÂnõÂ vyÂrobkuÊ podleÂhajõÂcõÂch
spotrÏebnõÂ dani, ve zneÏnõÂ smeÏrnic 92/108/EHS, 94/74/ES, 96/99/ES, 2000/44/ES a 2000/47/ES.
2
) § 128 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb., celnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 35/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 113/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 63/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 256/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 265/2001 Sb. a zaÂkona cÏ. 1/2002 Sb.
CÏlaÂnek 79 a naÂsl. NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 2913/92 ze dne 12. rÏõÂjna 1992, kteryÂm se vydaÂvaÂ celnõÂ kodex SpolecÏenstvõÂ.
3
) § 163 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb.
CÏlaÂnek 114 a naÂsl. NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 2913/92 ze dne 12. rÏõÂjna 1992, kteryÂm se vydaÂvaÂ celnõÂ kodex SpolecÏenstvõÂ.
3a
) CÏlaÂnek 84 odst. 1 põÂsm. a) NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 2913/92 ze dne 12. rÏõÂjna 1992, kteryÂm se vydaÂvaÂ celnõÂ kodex SpolecÏenstvõÂ.
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zÏimu volneÂho obeÏhu2) nebo rezÏimu aktivnõÂho zusÏlecht'ovacõÂho styku v systeÂmu navracenõÂ3),
c) vyÂvozem propusÏteÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ do rezÏimu vyÂvozu4) nebo do rezÏimu pasivnõÂho zusÏlecht'ovacõÂho styku5) a vyÂstup z danÏoveÂho uÂzemõÂ
EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ,

j)

d) podmõÂneÏnyÂm osvobozenõÂm od daneÏ odklad povinnosti prÏiznat, vymeÏrÏit a zaplatit danÏ do dne
uvedenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ do volneÂho danÏoveÂho
obeÏhu,
e) osvobozenõÂm od daneÏ uvedenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu, anizÏ vznikne
povinnost prÏiznat, vymeÏrÏit a zaplatit danÏ,
f) danÏovyÂm skladem prostoroveÏ ohranicÏeneÂ mõÂsto na
danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, ve ktereÂm provozovatel danÏoveÂho skladu za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem vybraneÂ vyÂrobky vyraÂbõÂ,
zpracovaÂvaÂ, skladuje, prÏijõÂmaÂ nebo odesõÂlaÂ, pokud
tento zaÂkon nestanovõÂ jinak (§ 59, 78, 89 a 99),
prÏicÏemzÏ hranice takoveÂho mõÂsta nesmeÏjõÂ byÂt prÏerusÏeny s vyÂjimkou prÏõÂpadu, kdy tõÂmto mõÂstem
prochaÂzõÂ verÏejnaÂ komunikace; celnõÂ rÏeditelstvõÂ
muÊzÏe stanovit, zÏe urcÏiteÂ objekty a plochy tohoto
mõÂsta nejsou jeho soucÏaÂstõÂ,
g) provozovatelem danÏoveÂho skladu praÂvnickaÂ nebo
fyzickaÂ osoba, ktereÂ bylo udeÏleno povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu,
h) opraÂvneÏnyÂm prÏõÂjemcem praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ
osoba, kteraÂ nenõÂ provozovatelem danÏoveÂho
skladu v mõÂsteÏ, kde v raÂmci podnikatelskeÂ cÏinnosti6) na zaÂkladeÏ povolenõÂ jednoraÂzoveÏ nebo
opakovaneÏ prÏijõÂmaÂ vybraneÂ vyÂrobky v rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu; opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce nesmõÂ vybraneÂ
vyÂrobky v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od
daneÏ skladovat ani odesõÂlat,
i) uzÏivatelem vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od
daneÏ (daÂle jen ¹uzÏivatelª) praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ
osoba, kteraÂ prÏijõÂmaÂ a uzÏõÂvaÂ, prÏõÂpadneÏ podle § 53
prodaÂvaÂ dalsÏõÂmu uzÏivateli, vybraneÂ vyÂrobky osvo-

4

k)

l)
m)

n)

o)

p)
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bozeneÂ od daneÏ; uzÏivateleÂ majõÂ postavenõÂ danÏovyÂch subjektuÊ bez povinnosti se registrovat,
uvedenõÂm do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu
1. kazÏdeÂ, i protipraÂvnõÂ, vyjmutõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ z rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od
daneÏ,
2. kazÏdaÂ, i protipraÂvnõÂ, vyÂroba vybranyÂch vyÂrobkuÊ mimo rezÏim podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ
od daneÏ,
3. kazÏdyÂ, i protipraÂvnõÂ, dovoz vybranyÂch vyÂrobkuÊ
mimo rezÏim podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od
daneÏ,
danÏovou povinnostõÂ vyÂsÏe daneÏ prÏipadajõÂcõÂ na vyrobeneÂ nebo dovezeneÂ vybraneÂ vyÂrobky, u kteryÂch
vznikaÂ povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit podle § 9;
u vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od daneÏ se
danÏovou povinnostõÂ rozumõÂ vyÂsÏe daneÏ, u ktereÂ by
vznikla povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit, kdyby
tyto vybraneÂ vyÂrobky nebyly od daneÏ osvobozeny,
koÂdem nomenklatury cÏõÂselneÂ oznacÏenõÂ vybranyÂch
vyÂrobkuÊ uvedeneÂ v celnõÂm sazebnõÂku7), ve zneÏnõÂ
platneÂm k 1. lednu 2002,
koÂdem nomenklatury cÏõÂselneÂ oznacÏenõÂ vybranyÂch
vyÂrobkuÊ uvedeneÂ v NarÏõÂzenõÂ Rady o tarifu, statistickeÂ nomenklaturÏe a SpolecÏneÂm celnõÂm tarifu8),
ve zneÏnõÂ platneÂm k 1. lednu 2002,
mõÂstem pobytu fyzickeÂ osoby adresa mõÂsta trvaleÂho pobytu staÂtnõÂho obcÏana CÏeskeÂ republiky
nebo adresa mõÂsta pobytu cizince; v prÏõÂpadeÏ, zÏe
fyzickaÂ osoba nemaÂ mõÂsto pobytu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, je povinna oznaÂmit celnõÂmu uÂrÏadu adresu pro dorucÏovaÂnõÂ,
mnozÏstvõÂm vybraneÂho vyÂrobku v jednotkaÂch jinyÂch nezÏ pocÏet kusuÊ mnozÏstvõÂ vybraneÂho vyÂrobku vyjaÂdrÏeneÂ v meÏrÏicõÂch jednotkaÂch9) uvedenyÂch v § 47, 69, 84 nebo 95 a meÏrÏenyÂch zpuÊsobem
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu10),
pilotnõÂm projektem projekt technologickeÂho vyÂvoje ekologicky prÏõÂzniveÏjsÏõÂ palivoveÂ smeÏsi na zaÂkladeÏ kvasneÂho lihu bezvodeÂho zvlaÂsÏtneÏ denatu-

) § 214 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb.
CÏlaÂnek 161 a naÂsl. NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 2913/92 ze dne 12. rÏõÂjna 1992, kteryÂm se vydaÂvaÂ celnõÂ kodex SpolecÏenstvõÂ.
5
) § 197 a naÂsl. zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb.
CÏlaÂnek 145 a naÂsl. NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 2913/92 ze dne 12. rÏõÂjna 1992, kteryÂm se vydaÂvaÂ celnõÂ kodex SpolecÏenstvõÂ.
6
) § 2 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 30/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 367/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 370/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 501/2001 Sb. a zaÂkona cÏ. 476/2002 Sb.
7
) NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 480/2001 Sb., kteryÂm se vydaÂvaÂ celnõÂ sazebnõÂk a kteryÂm se stanovõÂ sazby dovoznõÂho cla pro zbozÏõÂ
pochaÂzejõÂcõÂ z rozvojovyÂch a nejmeÂneÏ rozvinutyÂch zemõÂ a podmõÂnky pro jejich uplatneÏnõÂ (celnõÂ sazebnõÂk).
8
) NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 2658/87 ze dne 23. cÏervence 1987 o celnõÂ a statistickeÂ nomenklaturÏe a o SpolecÏneÂm celnõÂm
sazebnõÂku.
9
) § 2 zaÂkona cÏ. 505/1990 Sb., o metrologii, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 4/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 119/2000 Sb.
10

) ZaÂkon cÏ. 505/1990 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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q)

r)

s)

t)
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rovaneÂho schvaÂlenyÂ Ministerstvem zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ nebo projekt technologickeÂho vyÂvoje ekologicky prÏõÂzniveÂ palivoveÂ smeÏsi teÏzÏkyÂch plynovyÂch olejuÊ s vodou schvaÂlenyÂ Ministerstvem zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
danÏovyÂm zaÂstupcem praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ
osoba se sõÂdlem nebo mõÂstem pobytu na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, kteraÂ je poveÏrÏena provozovatelem danÏoveÂho skladu registrovanyÂm k dani
v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ zabezpecÏovat jeho jmeÂnem,
na zaÂkladeÏ povolenõÂ a za podmõÂnek stanovenyÂch
v § 23a, povinnosti spojeneÂ s prÏijõÂmaÂnõÂm vybranyÂch vyÂrobkuÊ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ
od daneÏ a s jejich uvaÂdeÏnõÂm do volneÂho danÏoveÂho
obeÏhu; danÏovyÂ zaÂstupce nesmõÂ vybraneÂ vyÂrobky
v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ skladovat ani odesõÂlat; danÏovyÂ zaÂstupce nesmõÂ byÂt totozÏnyÂ s osobou, kteraÂ od neÏj maÂ vybraneÂ vyÂrobky
jõÂm uvedeneÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu nabyÂt,
danÏovyÂm zaÂstupcem pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba se sõÂdlem
nebo mõÂstem pobytu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, kteraÂ na zaÂkladeÏ povolenõÂ vydaneÂho
celnõÂm uÂrÏadem zastupuje fyzickou nebo praÂvnickou osobu, kteraÂ zasõÂlaÂ fyzickeÂ osobeÏ na danÏoveÂ
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu
vybraneÂ vyÂrobky uvedeneÂ do volneÂho danÏoveÂho
obeÏhu v tomto cÏlenskeÂm staÂteÏ; danÏovyÂm zaÂstupcem pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ muÊzÏe byÂt
pouze osoba, kteraÂ nenõÂ totozÏnaÂ s fyzickou osobou, ktereÂ jsou vybraneÂ vyÂrobky zasõÂlaÂny; danÏovyÂ
zaÂstupce pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ vykonaÂvaÂ tuto cÏinnost podle podmõÂnek stanovenyÂch
v § 33 a 33a,
vyÂrobou proces, prÏi ktereÂm
1. vybranyÂ vyÂrobek vznikne,
2. z vybraneÂho vyÂrobku, kteryÂ je prÏedmeÏtem
daneÏ, vznikne vybranyÂ vyÂrobek, kteryÂ je jinyÂm
prÏedmeÏtem daneÏ,
3. z mineraÂlnõÂho oleje, kteryÂ je uvedenyÂ pod jednõÂm koÂdem nomenklatury, vznikne mineraÂlnõÂ
olej, kteryÂ je uveden pod jinyÂm koÂdem nomenklatury,
bankovnõÂ zaÂrukou podle tohoto zaÂkona se rozumõÂ
zaÂruka vydanaÂ bankou nebo sporÏitelnõÂm a uÂveÏrnõÂm
druzÏstvem.
§4
PlaÂtce daneÏ

(1) PlaÂtcem je praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba,
a) kteraÂ je provozovatelem danÏoveÂho skladu, opraÂvneÏnyÂm prÏõÂjemcem, danÏovyÂm zaÂstupcem (§ 23a)
nebo vyÂrobcem, jõÂzÏ vznikla povinnost danÏ prÏiznat
a zaplatit v souvislosti s uvedenõÂm vybranyÂch vyÂrobkuÊ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu (§ 9 odst. 1),
nebo v souvislosti se ztraÂtou nebo znicÏenõÂm anebo

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)
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jinyÂm znehodnocenõÂm (daÂle jen ¹znehodnocenõÂª)
vybranyÂch vyÂrobkuÊ dopravovanyÂch v rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ [§ 9 odst. 3
põÂsm. a)],
jõÂzÏ vznikla povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit
1. prÏi dovozu (§ 9 odst. 2),
2. v prÏõÂpadeÏ pouzÏitõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od daneÏ pro jineÂ uÂcÏely, nezÏ na ktereÂ se
osvobozenõÂ od daneÏ vztahuje [§ 9 odst. 3
põÂsm. b)],
3. v prÏõÂpadeÏ pouzÏitõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, u nichzÏ
byla vraÂcena danÏ, pro jineÂ uÂcÏely, nezÏ na ktereÂ se
vraÂcenõÂ daneÏ vztahuje [§ 9 odst. 3 põÂsm. c)],
4. v prÏõÂpadeÏ ztraÂty nebo znehodnocenõÂ vybranyÂch
vyÂrobkuÊ [§ 9 odst. 3 põÂsm. d)],
kteraÂ uplatnÏuje naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ, pokud
tento zaÂkon nestanovõÂ jinak (§ 14 odst. 2 a 4,
§ 55 azÏ 57),
kteraÂ porusÏõÂ rezÏim podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od
daneÏ beÏhem dopravy vybranyÂch vyÂrobkuÊ [§ 9
odst. 3 põÂsm. f) a § 28],
jõÂzÏ vznikla povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit prÏi
prÏijetõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch do volneÂho
danÏoveÂho obeÏhu v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ pro uÂcÏely
podnikaÂnõÂ nebo urcÏenyÂch k plneÏnõÂ uÂkoluÊ verÏejnopraÂvnõÂho subjektu nebo prÏi ukoncÏenõÂ dopravy vybranyÂch vyÂrobkuÊ urcÏenyÂch pro uÂcÏely podnikaÂnõÂ
[§ 9 odst. 3 põÂsm. g)],
kteraÂ skladuje nebo dopravuje vybraneÂ vyÂrobky
ve veÏtsÏõÂm mnozÏstvõÂ, uvaÂdõÂ do volneÂho danÏoveÂho
obeÏhu vybraneÂ vyÂrobky, anizÏ prokaÂzÏe, zÏe se jednaÂ
o vybraneÂ vyÂrobky zdaneÏneÂ, nebo pokud neprokaÂzÏe zpuÊsob jejich nabytõÂ opraÂvneÏneÏ bez daneÏ,
ktereÂ vznikla povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit prÏi
prÏechodu nebo prÏevodu vlastnickeÂho praÂva k nezdaneÏnyÂm vybranyÂm vyÂrobkuÊm a podobneÏ (§ 9
odst. 4), nebo
kteraÂ je danÏovyÂm zaÂstupcem pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu na danÏoveÂ
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky [§ 9 odst. 3 põÂsm. i) a § 33
odst. 4]; pokud praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba uvedenaÂ v § 33 odst. 3 neustanovõÂ danÏoveÂho zaÂstupce,
staÂvaÂ se plaÂtcem daneÏ tato osoba.

(2) Osoba s vyÂjimkou osob uvedenyÂch v odstavci 1 põÂsm. b) bodech 1 a 3 a põÂsm. f) a v § 14 odst. 2 a 3
je povinna se registrovat jako plaÂtce u celnõÂho uÂrÏadu
nejpozdeÏji do dne vzniku prvnõÂ povinnosti danÏ prÏiznat
a zaplatit. Osoba uplatnÏujõÂcõÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ je
povinna se registrovat u celnõÂho uÂrÏadu nejpozdeÏji do
dne, kdy poprveÂ uplatnõÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ, nenõÂ-li
jizÏ jako plaÂtce daneÏ registrovaÂna. PlaÂtce je povinen se
registrovat ke kazÏdeÂ dani samostatneÏ.
(3) VeÏtsÏõÂm mnozÏstvõÂm vybranyÂch vyÂrobkuÊ je pro
uÂcÏely odstavce 1 põÂsm. f) mnozÏstvõÂ prÏesahujõÂcõÂ u
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a) mineraÂlnõÂch olejuÊ s vyÂjimkou zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ dopravovanyÂch v tlakovyÂch naÂdobaÂch
o hmotnosti naÂplneÏ do 40 kg vcÏetneÏ mnozÏstvõÂ dopravovaneÂ v beÏzÏnyÂch naÂdrzÏõÂch (§ 63 odst. 2) zvyÂsÏeneÂ o 20 l,
b) zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ v tlakovyÂch naÂdobaÂch o hmotnosti naÂplneÏ do 40 kg vcÏetneÏ 5 tlakovyÂch naÂdob,
c) konzumnõÂho lihu a lihovin11) 10 l konecÏnyÂch vyÂrobkuÊ,
d) piva 110 l,
e) meziproduktuÊ 20 l,
f) võÂna 90 l, z toho u sÏumivyÂch võÂn 60 l,
g) cigaret 800 kusuÊ,
h) cigarillos a doutnõÂkuÊ o vaÂze mensÏõÂ nezÏ 3 g/kus
400 kusuÊ,
i) ostatnõÂch doutnõÂkuÊ 200 kusuÊ,
j) tabaÂku ke kourÏenõÂ 1 kg.
(4) BlizÏsÏõÂ vymezenõÂ plaÂtcuÊ daneÏ upravuje pro danÏ
z mineraÂlnõÂch olejuÊ § 44, pro danÏ z lihu § 66, pro danÏ
z piva § 80, pro danÏ z võÂna a meziproduktuÊ § 92 a pro
tabaÂkoveÂ vyÂrobky § 100c.
§5
ProkaÂzaÂnõÂ zdaneÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
(1) Na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky se prokazuje zdaneÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu danÏovyÂm dokladem nebo dokladem o prodeji cÏi dokladem o dopraveÏ vybranyÂch
vyÂrobkuÊ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu jizÏ uvedenyÂch,
pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak (§ 6). ZdaneÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu jizÏ uvedenyÂch se prokazuje pouze tehdy, jednaÂ-li se o jejich
veÏtsÏõÂ mnozÏstvõÂ (§ 4 odst. 3).
(2) DanÏovyÂ doklad podle odstavce 1, kteryÂ je
plaÂtce povinen prÏi uvedenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu bezodkladneÏ vydat nabyvateli,
poprÏõÂpadeÏ osobeÏ, kteraÂ pro nabyvatele nebo kupujõÂcõÂho
vyÂrobky podle odstavce 1 prÏechodneÏ nabyÂvaÂ, musõÂ obsahovat tyto uÂdaje:
a) obchodnõÂ firmu nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) plaÂtce, je-li plaÂtce praÂvnickou
osobou, jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ
firmu, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo
plaÂtce, je-li plaÂtce fyzickou osobou,
b) obchodnõÂ firmu nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) nabyvatele, je-li nabyvatel praÂvnickou osobou, jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ ob-

11

c)

d)
e)
f)
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chodnõÂ firmu, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ
cÏõÂslo nabyvatele, bylo-li prÏideÏleno, je-li nabyvatel
fyzickou osobou,
mnozÏstvõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu, u nichzÏ vznikla povinnost
danÏ prÏiznat a zaplatit, a jejich naÂzev, poprÏõÂpadeÏ
obchodnõÂ oznacÏenõÂ,
vyÂsÏi spotrÏebnõÂ daneÏ celkem,
datum vystavenõÂ danÏoveÂho dokladu,
cÏõÂslo danÏoveÂho dokladu.

(3) Doklad o prodeji podle odstavce 1, kteryÂ je
prodaÂvajõÂcõÂ povinen prÏi prodeji vybranyÂch vyÂrobkuÊ
bezodkladneÏ vydat, musõÂ obsahovat tyto uÂdaje:
a) obchodnõÂ firmu nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) prodaÂvajõÂcõÂho, je-li prodaÂvajõÂcõÂ
praÂvnickou osobou, jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ
obchodnõÂ firmu, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo prodaÂvajõÂcõÂho, bylo-li prÏideÏleno, je-li
prodaÂvajõÂcõÂ fyzickou osobou,
b) obchodnõÂ firmu nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo kupujõÂcõÂho, je-li kupujõÂcõÂ praÂvnickou osobou, jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ firmu, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ
cÏõÂslo kupujõÂcõÂho, bylo-li prÏideÏleno, je-li kupujõÂcõÂ
fyzickou osobou,
c) mnozÏstvõÂ prodanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu, u nichzÏ vznikla
povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit, a jejich naÂzev,
poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ oznacÏenõÂ,
d) vyÂsÏi spotrÏebnõÂ daneÏ celkem,
e) datum vystavenõÂ dokladu o prodeji,
f) cÏõÂslo dokladu o prodeji.
(4) Doklad o dopraveÏ podle odstavce 1 vystavuje
praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ vybraneÂ vyÂrobky
jizÏ uvedeneÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu vydaÂ pro dopravu, prÏicÏemzÏ nejsou splneÏny podmõÂnky, na jejichzÏ
zaÂkladeÏ je stanovena povinnost vydat danÏovyÂ doklad
podle odstavce 2 nebo doklad o prodeji podle odstavce 3. Doklad o dopraveÏ musõÂ obsahovat tyto uÂdaje:
a) obchodnõÂ firmu nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) odesilatele, je-li odesilatel praÂvnickou osobou, jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ firmu, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ
cÏõÂslo odesilatele, bylo-li prÏideÏleno, je-li odesilatel
fyzickou osobou,
b) mõÂsto urcÏenõÂ,
c) mnozÏstvõÂ dopravovanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ
uvedenyÂch do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu, u nichzÏ

) § 16 vyhlaÂsÏky cÏ. 335/1997 Sb., kterou se provaÂdõÂ § 18 põÂsm. a), d), h), i), j) a k) zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch
a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, pro nealkoholickeÂ naÂpoje a koncentraÂty
k prÏõÂpraveÏ nealkoholickyÂch naÂpojuÊ, ovocnaÂ võÂna a medovinu, pivo, konzumnõÂ lõÂh, lihoviny a ostatnõÂ alkoholickeÂ naÂpoje,
kvasnyÂ ocet a drozÏdõÂ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 45/2000 Sb. a vyhlaÂsÏky cÏ. 57/2003 Sb.
12
) § 33 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 35/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 157/1993 Sb. a zaÂkona
cÏ. 255/1993 Sb.
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vznikla povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit, a jejich
naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ oznacÏenõÂ,
d) vyÂsÏi spotrÏebnõÂ daneÏ celkem,
e) datum vystavenõÂ dokladu o dopraveÏ,
f) cÏõÂslo dokladu o dopraveÏ.
(5) ZdaneÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ prÏi dovozu se
prokazuje rozhodnutõÂm celnõÂho uÂrÏadu o propusÏteÏnõÂ
vybranyÂch vyÂrobkuÊ do rezÏimu volneÂho obeÏhu nebo
do rezÏimu aktivnõÂho zusÏlecht'ovacõÂho styku v systeÂmu
navracenõÂ nebo jinyÂm rozhodnutõÂm celnõÂho uÂrÏadu o vymeÏrÏenõÂ daneÏ.
(6) VybraneÂ vyÂrobky uvedeneÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu lze dopravovat pouze s danÏovyÂm dokladem, s dokladem o prodeji, s dokladem o dopraveÏ nebo
s rozhodnutõÂm celnõÂho uÂrÏadu podle odstavce 5.
(7) VybraneÂ vyÂrobky uvedeneÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ, ktereÂ jsou zasõÂlaÂny
fyzickeÂ osobeÏ s mõÂstem pobytu na danÏoveÂm uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky (§ 33), lze dopravovat pouze s dokladem, kteryÂ potvrzuje, zÏe tyto vyÂrobky byly zdaneÏny
v cÏlenskeÂm staÂteÏ, ze ktereÂho byly zaslaÂny.
(8) Pro prokaÂzaÂnõÂ zdaneÏnõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ, lihu,
vybranyÂch vyÂrobkuÊ obsahujõÂcõÂch lõÂh a tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ platõÂ rovneÏzÏ ustanovenõÂ § 51, 74 a 106.
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d) prohlaÂsÏenõÂ, zÏe v ceneÏ vybranyÂch vyÂrobkuÊ nenõÂ obsazÏena danÏ,
e) mõÂsto odeslaÂnõÂ,
f) mõÂsto prÏijetõÂ,
g) datum vystavenõÂ dokladu o osvobozenõÂ od daneÏ,
h) cÏõÂslo dokladu o osvobozenõÂ od daneÏ.
(3) OpraÂvneÏneÂ nabytõÂ dovezenyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od daneÏ se prokazuje zvlaÂsÏtnõÂm
povolenõÂm podle § 13, byla-li povinnost jej vystavit,
a zaÂrovenÏ rozhodnutõÂm celnõÂho uÂrÏadu o propusÏteÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ do rezÏimu volneÂho obeÏhu nebo do
rezÏimu aktivnõÂho zusÏlecht'ovacõÂho styku v systeÂmu navracenõÂ nebo jinyÂm rozhodnutõÂm celnõÂho uÂrÏadu o vymeÏrÏenõÂ daneÏ.
(4) VybraneÂ vyÂrobky osvobozeneÂ od daneÏ lze dopravovat pouze s dokladem o osvobozenõÂ od daneÏ.
(5) Pro prokaÂzaÂnõÂ opraÂvneÏnosti nabytõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ, lihu a vybranyÂch vyÂrobkuÊ obsahujõÂcõÂch lõÂh
platõÂ rovneÏzÏ ustanovenõÂ § 52 a 75 tohoto zaÂkona.
§7
PrÏedmeÏt daneÏ
(1) PrÏedmeÏtem daneÏ jsou vybraneÂ vyÂrobky na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky vyrobeneÂ nebo na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky dovezeneÂ.

§6
ProkaÂzaÂnõÂ opraÂvneÏneÂho nabytõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
osvobozenyÂch od daneÏ

(2) PrÏedmeÏtem daneÏ jsou vybraneÂ vyÂrobky na danÏoveÂm uÂzemõÂ EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ vyrobeneÂ nebo
na danÏoveÂ uÂzemõÂ EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ dovezeneÂ.

(1) OpraÂvneÏneÂ nabytõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od daneÏ se prokazuje zvlaÂsÏtnõÂm povolenõÂm
podle § 13 tohoto zaÂkona, bylo-li vydaÂno, a dokladem
o osvobozenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ od daneÏ. Toto ustanovenõÂ se nevztahuje na praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby
uvedeneÂ v § 53 odst. 5.

(3) BlizÏsÏõÂ vymezenõÂ prÏedmeÏtu daneÏ upravuje
u daneÏ z mineraÂlnõÂch olejuÊ § 45, daneÏ z lihu § 67, daneÏ
z piva § 81, daneÏ z võÂna a z meziproduktuÊ § 93 a daneÏ
z tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ § 101.

(2) Doklad o osvobozenõÂ od daneÏ podle odstavce 1, kteryÂ je plaÂtce, poprÏõÂpadeÏ uzÏivatel povinen bezodkladneÏ vydat prÏi vydaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od daneÏ, musõÂ obsahovat tyto uÂdaje:
a) obchodnõÂ firmu nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) odesõÂlajõÂcõÂho plaÂtce, poprÏõÂpadeÏ
uzÏivatele, je-li plaÂtce, poprÏõÂpadeÏ uzÏivatel praÂvnickou osobou, jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ firmu, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ
cÏõÂslo odesõÂlajõÂcõÂho plaÂtce, poprÏõÂpadeÏ uzÏivatele, je-li
plaÂtce, poprÏõÂpadeÏ uzÏivatel fyzickou osobou,
b) obchodnõÂ firmu nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) prÏijõÂmajõÂcõÂho uzÏivatele, je-li uzÏivatel praÂvnickou osobou, jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ firmu, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo prÏijõÂmajõÂcõÂho uzÏivatele, bylo-li
prÏideÏleno, je-li uzÏivatel fyzickou osobou,
c) mnozÏstvõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od
daneÏ, u nichzÏ vznikla danÏovaÂ povinnost, a jejich
naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ oznacÏenõÂ,

§8
Vznik danÏoveÂ povinnosti
(1) DanÏovaÂ povinnost vznikaÂ vyÂrobou vybranyÂch
vyÂrobkuÊ na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo dovozem vybranyÂch vyÂrobkuÊ na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky.
(2) DanÏovaÂ povinnost vznikaÂ vyÂrobou vybranyÂch
vyÂrobkuÊ na danÏoveÂm uÂzemõÂ EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ
nebo dovozem vybranyÂch vyÂrobkuÊ na danÏoveÂ uÂzemõÂ
EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ.
§9
Vznik povinnosti danÏ prÏiznat a zaplatit
(1) Povinnost danÏ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ prÏiznat a zaplatit vznikaÂ okamzÏikem uvedenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky.
(2) PrÏi dovozu vybranyÂch vyÂrobkuÊ vznikaÂ povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit dnem vzniku celnõÂho dluhu,
pokud vybraneÂ vyÂrobky nebyly uvedeny do rezÏimu
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podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ. NepodleÂhajõÂ-li vybraneÂ vyÂrobky clu, maÂ se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona za
to, zÏe celnõÂ dluh vznikl, jsou-li splneÏny ostatnõÂ podmõÂnky pro jeho vznik, ktereÂ stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis13). PrÏi dovozu vybranyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ byly
uvedeny do rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ,
vznikaÂ povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit podle odstavce 1.
a)

b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)
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(3) Povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit vznikaÂ takeÂ
u vybranyÂch vyÂrobkuÊ dopravovanyÂch v rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ okamzÏikem jejich ztraÂty nebo znehodnocenõÂ, pokud ke ztraÂteÏ
nebo znehodnocenõÂ nedosÏlo prokazatelneÏ v duÊsledku neprÏedvõÂdatelneÂ a neodvratitelneÂ udaÂlosti,
u vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od daneÏ
okamzÏikem jejich pouzÏitõÂ pro jineÂ uÂcÏely, nezÏ na
ktereÂ se osvobozenõÂ od daneÏ vztahuje,
u vybranyÂch vyÂrobkuÊ, u nichzÏ byla vraÂcena danÏ,
okamzÏikem jejich pouzÏitõÂ pro jineÂ uÂcÏely, nezÏ na
ktereÂ se vraÂcenõÂ daneÏ vztahuje,
dnem zuÂcÏtovaÂnõÂ ztraÂty nebo znehodnocenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, nejpozdeÏji vsÏak do jednoho meÏsõÂce
po zjisÏteÏnõÂ ztraÂty nebo znehodnocenõÂ, pokud ke
ztraÂteÏ nebo znehodnocenõÂ nedosÏlo v duÊsledku
prokazatelneÏ neprÏedvõÂdatelneÂ a neodvratitelneÂ
udaÂlosti; do ztraÂt a znehodnocenõÂ se nezahrnujõÂ
ztraÂty a znehodnocenõÂ ve vyÂsÏi technicky zduÊvodneÏnyÂch skutecÏnyÂch vyÂrobnõÂch ztraÂt a ztraÂt prÏi
skladovaÂnõÂ,
dnem nabytõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ nebo dnem jejich prodeje plaÂtci uvedenyÂmi v § 4 odst. 1
põÂsm. f) nebo dnem zjisÏteÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
u teÏchto plaÂtcuÊ, a to tõÂm dnem, kteryÂ nastal drÏõÂve,
okamzÏikem porusÏenõÂ rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ beÏhem dopravy vybranyÂch vyÂrobkuÊ v tomto rezÏimu (§ 28),
dnem prÏijetõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ byly uvedeny do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ a ktereÂ jsou urcÏeny pro uÂcÏely podnikaÂnõÂ na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo
k plneÏnõÂ uÂkoluÊ verÏejnopraÂvnõÂho subjektu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo dnem ukoncÏenõÂ
dopravy na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, pokud tyto vyÂrobky byly prÏijaty plaÂtcem uvedenyÂm
v § 4 odst. 1 põÂsm. e) v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ a jsou
dopravovaÂny na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
dnem zaÂniku nebo odejmutõÂ povolenõÂ pro provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu nebo zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ

na prÏijõÂmaÂnõÂ a uzÏõÂvaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od daneÏ; to se nevztahuje na vybraneÂ
vyÂrobky, ktereÂ se mohou uzÏõÂvat bez zvlaÂsÏtnõÂho
povolenõÂ podle § 13 odst. 20 nebo na vybraneÂ vyÂrobky, pro ktereÂ zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ zaniklo podle
§ 13 odst. 21 põÂsm. d) a ktereÂ jsou dnem zaÂniku
zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ uvedeny do rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ,
i) dnem prÏijetõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch do
volneÂho danÏoveÂho obeÏhu v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ,
ktereÂ byly zaslaÂny fyzickeÂ osobeÏ na danÏoveÂ uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky (§ 33), nebo
j) dnem pouzÏitõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ pro vlastnõÂ spotrÏebu.
(4) Povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit vznikaÂ takeÂ
dnem prÏechodu nebo prÏevodu vlastnickeÂho praÂva k nezdaneÏnyÂm vybranyÂm vyÂrobkuÊm, ktereÂ se nachaÂzejõÂ
mimo rezÏim podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ a tvorÏõÂ
obchodnõÂ majetek14), prÏi naÂjmu podniku nebo jeho
cÏaÂsti15), prÏi prodeji podniku16) nebo jeho vlozÏenõÂ jako
vklad do obchodnõÂ spolecÏnosti nebo druzÏstva17).
(5) DalsÏõÂ skutecÏnosti zaklaÂdajõÂcõÂ povinnost danÏ
prÏiznat a zaplatit jsou stanoveny pro danÏ z mineraÂlnõÂch
olejuÊ v § 46, pro danÏ z lihu v § 68, pro danÏ z piva v § 83,
pro danÏ z võÂna a meziproduktuÊ v § 94 a pro tabaÂkoveÂ
vyÂrobky v § 101a.
§ 10
Sazby a vyÂpocÏet daneÏ
(1) DanÏ se vypocÏõÂtaÂ vynaÂsobenõÂm zaÂkladu daneÏ
sazbou daneÏ stanovenou pro prÏõÂslusÏnyÂ vybranyÂ vyÂrobek, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
(2) VyÂpocÏet daneÏ pro pivo je stanoven v § 85
odst. 3 a pro tabaÂkoveÂ vyÂrobky v § 104.
§ 11
OsvobozenõÂ od daneÏ
(1) Od daneÏ jsou osvobozeny vybraneÂ vyÂrobky
a) dovezeneÂ, pokud se na neÏ vztahuje osvobozenõÂ od
cla, s vyÂjimkou vybranyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ se po
vyÂvozu vracejõÂ zpeÏt na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a jsou propusÏteÏny do volneÂho obeÏhu,
b) nakoupeneÂ bez daneÏ za stavu ohrozÏenõÂ staÂtu a vaÂlecÏneÂho stavu, pokud tak narÏõÂdõÂ vlaÂda podle § 137,
c) dovezeneÂ na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pro
ozbrojeneÂ sõÂly cÏlenskyÂch staÂtuÊ Organizace Seve-

13

) ZaÂkon cÏ. 13/1993 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

14

) § 6 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 30/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 367/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 370/2000 Sb.

15

) § 488 põÂsm. g) zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 30/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 367/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 370/2000 Sb.

16

) § 476 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 30/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 367/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 370/2000 Sb.
) § 59 a 223 zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 142/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 165/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 30/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 367/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 370/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 501/2001 Sb. a zaÂkona cÏ. 476/2002 Sb.

17
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roatlantickeÂ smlouvy s vyÂjimkou ozbrojenyÂch sil
CÏeskeÂ republiky pro pouzÏitõÂ teÏchto vyÂrobkuÊ teÏmito ozbrojenyÂmi silami nebo civilnõÂmi zameÏstnanci je doprovaÂzejõÂcõÂmi nebo k zaÂsobovaÂnõÂ jejich
jõÂdelen,
d) dovezeneÂ nebo dopraveneÂ z uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
pro ozbrojeneÂ sõÂly cÏlenskyÂch staÂtuÊ Organizace SeveroatlantickeÂ smlouvy s vyÂjimkou ozbrojenyÂch
sil CÏeskeÂ republiky pro pouzÏitõÂ teÏchto vyÂrobkuÊ
teÏmito ozbrojenyÂmi silami nebo civilnõÂmi zameÏstnanci je doprovaÂzejõÂcõÂmi nebo k zaÂsobovaÂnõÂ jejich
jõÂdelen; tyto vyÂrobky mohou byÂt dopravovaÂny
z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu pouze s pruÊvodnõÂmi doklady podle § 26, ktereÂ vystavõÂ odesilatel, a s osveÏdcÏenõÂm o osvobozenõÂ od spotrÏebnõÂ daneÏ vyhotovenyÂm podle vzoru a zpuÊsobem uvedenyÂm v prÏõÂslusÏneÂm prÏedpisu EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ17a),
e) dopraveneÂ z uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu osobaÂm
uvedenyÂm v § 15 odst. 1; tyto vyÂrobky mohou byÂt
dopravovaÂny z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu pouze s pruÊvodnõÂmi doklady podle § 26, ktereÂ vystavõÂ odesilatel, a s osveÏdcÏenõÂm o osvobozenõÂ od spotrÏebnõÂ
daneÏ vyhotovenyÂm podle vzoru a zpuÊsobem uvedenyÂm v prÏõÂslusÏneÂm prÏedpisu EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ17a).
(2) Pokud praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba nakoupila zdaneÏneÂ vybraneÂ vyÂrobky a pouzÏila je pro uÂcÏely,
na ktereÂ se vztahuje osvobozenõÂ od daneÏ, pohlõÂzÏõÂ se pro
uÂcÏely tohoto zaÂkona na tyto vybraneÂ vyÂrobky, jako by
byly porÏõÂzeny za ceny bez daneÏ.
(3) Pro prÏõÂjõÂmaÂnõÂ a uzÏõÂvaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
osvobozenyÂch od daneÏ podle odstavce 1 se nevyzÏaduje
zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ na prÏijõÂmaÂnõÂ a uzÏõÂvaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od daneÏ (§ 13).
(4) DalsÏõÂ skutecÏnosti zaklaÂdajõÂcõÂ naÂrok na osvobozenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ od daneÏ jsou stanoveny pro
danÏ z mineraÂlnõÂch olejuÊ v § 49, pro danÏ z lihu v § 71
a 72, pro danÏ z piva v § 86, pro danÏ z võÂna a meziproduktuÊ v § 97 a pro danÏ z tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ v § 105
odst. 1.
§ 12
UplatneÏnõÂ naÂroku na osvobozenõÂ od daneÏ
(1) NaÂrok na osvobozenõÂ vybraneÂho vyÂrobku od
daneÏ, vcÏetneÏ odkazu na prÏõÂslusÏneÂ ustanovenõÂ tohoto
zaÂkona, podle neÏhozÏ je naÂrok uplatnÏovaÂn, je uzÏivatel
povinen uplatnit u plaÂtce nebo uzÏivatele, a to nejpozdeÏji prÏede dnem jejich vydaÂnõÂ, jinak naÂrok na vydaÂnõÂ
vybranyÂch vyÂrobkuÊ bez daneÏ nevznikne.
(2) JednaÂ-li se o dovoz vybranyÂch vyÂrobkuÊ,
uplatnÏuje naÂrok na osvobozenõÂ vybraneÂho vyÂrobku

17a
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od daneÏ u prÏõÂslusÏneÂho celnõÂho uÂrÏadu uzÏivatel, kteryÂ
musõÂ byÂt soucÏasneÏ i deklarantem, a to prÏi podaÂnõÂ celnõÂho prohlaÂsÏenõÂ, jõÂmzÏ navrhuje propusÏteÏnõÂ vybranyÂch
vyÂrobkuÊ do rezÏimu volneÂho obeÏhu nebo do rezÏimu
aktivnõÂho zusÏlecht'ovacõÂho styku v systeÂmu navracenõÂ.
Je-li stanovena povinnost podat celnõÂ prohlaÂsÏenõÂ v põÂsemneÂ formeÏ, uplatnÏuje se naÂrok na osvobozenõÂ od
daneÏ rovneÏzÏ põÂsemneÏ.
(3) NaÂrok na vydaÂnõÂ vybraneÂho vyÂrobku za ceny
bez daneÏ uzÏivatel prokazuje prÏedlozÏenõÂm zvlaÂsÏtnõÂho
povolenõÂ na prÏijõÂmaÂnõÂ a uzÏõÂvaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
osvobozenyÂch od daneÏ, ktereÂ mu bylo vydaÂno podle
§ 13, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak (§ 11 odst. 3,
§ 32, § 53 odst. 3 azÏ 5, § 73 odst. 2, § 87 a 98); neucÏinõÂ-li
tak, maÂ se za to, zÏe naÂrok na osvobozenõÂ vybranyÂch
vyÂrobkuÊ od daneÏ nebyl uplatneÏn.
(4) StanovõÂ-li tento zaÂkon jako podmõÂnku pro vydaÂnõÂ vybraneÂho vyÂrobku za cenu bez daneÏ prÏedlozÏenõÂ
zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ na prÏijõÂmaÂnõÂ a uzÏõÂvaÂnõÂ vybranyÂch
vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od daneÏ, je plaÂtce nebo uzÏivatel opraÂvneÏn vydat vybranyÂ vyÂrobek pouze uzÏivateli,
kteryÂ takoveÂ zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ prÏedlozÏõÂ k nahleÂdnutõÂ.
(5) UzÏivatel je povinen bezodkladneÏ umõÂstit prÏijatyÂ vybranyÂ vyÂrobek osvobozenyÂ od daneÏ v mõÂsteÏ,
ktereÂ je uvedeno ve zvlaÂsÏtnõÂm povolenõÂ.
§ 13
ZvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ na prÏijõÂmaÂnõÂ a uzÏõÂvaÂnõÂ vybranyÂch
vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od daneÏ
(1) S vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ podle § 11 odst. 3, § 32,
§ 53 odst. 3 azÏ 5, § 73 odst. 2, § 87 a 98 lze vybraneÂ
vyÂrobky prÏijõÂmat a uzÏõÂvat pouze na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho
povolenõÂ na prÏijõÂmaÂnõÂ a uzÏõÂvaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
osvobozenyÂch od daneÏ (daÂle jen ¹zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂª).
O vydaÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ rozhoduje celnõÂ rÏeditelstvõÂ na naÂvrh podanyÂ prostrÏednictvõÂm celnõÂho uÂrÏadu.
(2) V naÂvrhu na vydaÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ musõÂ
byÂt uvedeny tyto naÂlezÏitosti:
a) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) navrhovatele, je-li navrhovatel
praÂvnickou osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ
obchodnõÂ firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, a datum narozenõÂ
navrhovatele, je-li navrhovatel fyzickou osobou,
b) popis mõÂsta uskladneÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od daneÏ a popis zpuÊsobu jejich zabezpecÏenõÂ prÏed neopraÂvneÏnyÂm pouzÏitõÂm,
c) naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ oznacÏenõÂ vybranyÂch
vyÂrobkuÊ,
d) uÂcÏel pouzÏitõÂ a prÏedpoklaÂdaneÂ mnozÏstvõÂ rocÏnõÂ spotrÏeby vybranyÂch vyÂrobkuÊ,

) NarÏõÂzenõÂ komise (ES) cÏ. 31/1996 o osveÏdcÏenõÂ o osvobozenõÂ od spotrÏebnõÂ daneÏ.
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e) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) dodavatele, bylo-li prÏideÏleno, je-li
dodavatel praÂvnickou osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ,
poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo dodavatele, je-li dodavatel fyzickou osobou, a mõÂsto vydaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ,
f) cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ navrhovatele, zÏe jsou splneÏny
podmõÂnky stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy pro ochranu zÏivota a zdravõÂ osob a zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ,
g) ocÏekaÂvanyÂ puÊvod prÏijõÂmanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ, zda pochaÂzejõÂ z CÏeskeÂ republiky nebo z dovozu, a mõÂsto odeslaÂnõÂ,
h) ocÏekaÂvanyÂ puÊvod prÏijõÂmanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ, zda pochaÂzejõÂ z CÏeskeÂ republiky, cÏlenskyÂch zemõÂ nebo trÏetõÂch zemõÂ, a mõÂsto odeslaÂnõÂ,
i) doklad o tom, zda a v jakeÂ vyÂsÏi maÂ navrhovatel
v CÏeskeÂ republice nedoplatek evidovanyÂ celnõÂm
nebo financÏnõÂm uÂrÏadem nebo nedoplatek na pojistneÂm a na penaÂle na verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ
nebo na pojistneÂm a na penaÂle na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, kteryÂ nesmõÂ byÂt v den podaÂnõÂ naÂvrhu starsÏõÂ
võÂce nezÏ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ,
j) cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ navrhovatele, zda mu byla udeÏlena pokuta za zaÂvazÏneÂ nebo opakovaneÂ porusÏenõÂ
celnõÂch nebo danÏovyÂch prÏedpisuÊ, je-li navrhovatel
fyzickou osobou, nebo zda navrhovateli, jeho statutaÂrnõÂm orgaÂnuÊm nebo cÏlenuÊm statutaÂrnõÂch
orgaÂnuÊ byla ulozÏena pokuta za zaÂvazÏneÂ nebo opakovaneÂ porusÏenõÂ celnõÂch nebo danÏovyÂch prÏedpisuÊ,
je-li navrhovatel praÂvnickou osobou,
k) vyÂpis z obchodnõÂho rejstrÏõÂku nebo vyÂpis z zÏivnostenskeÂho rejstrÏõÂku18), kteryÂ nesmõÂ byÂt v den podaÂnõÂ naÂvrhu starsÏõÂ võÂce nezÏ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ, nejednaÂ-li se o uzÏivatele, kteryÂ se do teÏchto rejstrÏõÂkuÊ
nezapisuje,
l) vyÂpis z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ19), je-li navrhovatelem fyzickaÂ osoba, nebo vyÂpisy z evidence
RejstrÏõÂku trestuÊ statutaÂrnõÂho orgaÂnu nebo cÏlenuÊ
statutaÂrnõÂch orgaÂnuÊ, je-li navrhovatelem praÂvnickaÂ
osoba, ktereÂ nesmeÏjõÂ byÂt v den podaÂnõÂ naÂvrhu
starsÏõÂ võÂce nezÏ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ; pokud navrhovatel, statutaÂrnõÂ orgaÂn navrhovatele nebo cÏlen statutaÂrnõÂho orgaÂnu navrhovatele pobyÂval v poslednõÂch trÏech letech neprÏetrzÏiteÏ 6 meÏsõÂcuÊ v jineÂm
staÂteÏ, prÏedlozÏõÂ rovneÏzÏ doklad tohoto staÂtu obdobnyÂ vyÂpisu z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ, a nenõÂ-li tõÂmto jinyÂm staÂtem takovyÂ doklad vydaÂvaÂn,
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prÏedlozÏõÂ uvedeneÂ osoby mõÂsto dokladu cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ,
m) evidencÏnõÂ cÏõÂslo uzÏivatele, pokud jizÏ bylo celnõÂm
rÏeditelstvõÂm navrhovateli prÏideÏleno.
(3) NaÂzev vybraneÂho vyÂrobku podle odstavce 2
põÂsm. c) musõÂ byÂt uveden dostatecÏneÏ prÏesnyÂm termõÂnem, kteryÂ umozÏnõÂ zjisÏteÏnõÂ totozÏnosti vybraneÂho vyÂrobku tak, aby bylo mozÏneÂ jednoznacÏneÏ stanovit, jakaÂ
sazba daneÏ je pro tento vyÂrobek stanovena, kdyby nebyl osvobozen.
(4) Pokud navrhovatel, statutaÂrnõÂ orgaÂn navrhovatele nebo cÏlen statutaÂrnõÂho orgaÂnu navrhovatele nenõÂ
staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ republiky, musõÂ byÂt vyÂpis
z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ19) nahrazen obdobnyÂm dokladem staÂtu, jehozÏ je navrhovatel nebo cÏlen statutaÂrnõÂho orgaÂnu navrhovatele obcÏanem, jakozÏ i staÂtuÊ, ve
kteryÂch navrhovatel nebo cÏlen statutaÂrnõÂho orgaÂnu navrhovatele pobyÂval v poslednõÂch trÏech letech neprÏetrzÏiteÏ 6 meÏsõÂcuÊ. Pokud neÏkteryÂ z dotcÏenyÂch staÂtuÊ takovyÂ
doklad nevydaÂvaÂ, prÏedlozÏõÂ uvedeneÂ osoby mõÂsto dokladu cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ.
(5) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o vydaÂnõÂ povolenõÂ
pouze navrhovateli, kteryÂ nenõÂ v likvidaci nebo v konkursnõÂm rÏõÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20).
MaÂ-li navrhovatel nedoplatek na danõÂch nebo clu nebo
nedoplatek na pojistneÂm a na penaÂle na verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ nebo na pojistneÂm a na penaÂle na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, celnõÂ rÏeditelstvõÂ vydaÂ povolenõÂ pouze
tehdy, je-li zajisÏteÏno uhrazenõÂ tohoto nedoplatku.
(6) Za zaÂvazÏneÂ porusÏenõÂ celnõÂch nebo danÏovyÂch
prÏedpisuÊ se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona povazÏuje takoveÂ
jejich porusÏenõÂ, za ktereÂ byla ulozÏena pokuta nebo penaÂle ve vyÂsÏi 250 000 KcÏ a vysÏsÏõÂ; opakovanyÂm porusÏenõÂm celnõÂch nebo danÏovyÂch prÏedpisuÊ je jejich porusÏenõÂ,
k neÏmuzÏ dosÏlo võÂce nezÏ peÏtkraÂt beÏhem 2 let prÏedchaÂzejõÂcõÂch dni podaÂnõÂ naÂvrhu.
(7) Navrhovatel je povinen na vyÂzvu celnõÂho
uÂrÏadu nebo celnõÂho rÏeditelstvõÂ uveÂst a dolozÏit dalsÏõÂ
uÂdaje potrÏebneÂ pro spraÂvu danõÂ.
(8) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ proveÏrÏõÂ uÂdaje uvedeneÂ v naÂvrhu a v prÏõÂpadeÏ pochybnostõÂ o jejich spraÂvnosti nebo
uÂplnosti vyzve navrhovatele, aby uÂdaje blõÂzÏe vysveÏtlil,
zmeÏnil, doplnil a dolozÏil, a zaÂrovenÏ urcÏõÂ lhuÊtu, v nõÂzÏ je
navrhovatel povinen na vyÂzvu odpoveÏdeÏt. Po marneÂm
uplynutõÂ stanoveneÂ lhuÊty celnõÂ rÏeditelstvõÂ naÂvrh odlozÏõÂ.
(9) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ ve zvlaÂsÏtnõÂm povolenõÂ uvede

18

) § 10 zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 237/1995 Sb., zaÂkona
cÏ. 286/1995 Sb. a zaÂkona cÏ. 356/1999 Sb.
19
) § 11 zaÂkona cÏ. 269/1994 Sb., o RejstrÏõÂku trestuÊ.
20

) ZaÂkon cÏ. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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skutecÏnosti podle odstavce 2 põÂsm. a), b), c), d), e), g)
a h).
(10) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ muÊzÏe ve zvlaÂsÏtnõÂm povolenõÂ
stanovit dalsÏõÂ podmõÂnky zabezpecÏenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ nebo ulozÏit opatrÏenõÂ potrÏebnaÂ k zabraÂneÏnõÂ jejich
neopraÂvneÏneÂho pouzÏitõÂ.
(11) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o naÂvrhu na vydaÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ od
zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ; ve zvlaÂsÏt' slozÏityÂch prÏõÂpadech rozhodne
nejdeÂle do 90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ; nelze-li vzhledem k povaze veÏci rozhodnout ani v teÂto lhuÊteÏ, muÊzÏe ji prÏimeÏrÏeneÏ prodlouzÏit nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn. NemuÊzÏe-li celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodnout do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ, poprÏõÂpadeÏ do 90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ, je povinno
o tom navrhovatele s uvedenõÂm duÊvodu uveÏdomit.
(12) RozhodnutõÂ o vydaÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ
vyhotovõÂ celnõÂ rÏeditelstvõÂ ve cÏtyrÏech stejnopisech,
z nichzÏ jedno je urcÏeno uzÏivateli, druheÂ celnõÂmu uÂrÏadu
prÏõÂslusÏneÂmu pro uzÏivatele, trÏetõÂ dodavateli vybranyÂch
vyÂrobkuÊ a cÏtvrteÂ celnõÂmu uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂmu pro dodavatele vybranyÂch vyÂrobkuÊ.
(13) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ v souvislosti s vydaÂnõÂm
prvnõÂho zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ prÏideÏlõÂ uzÏivateli evidencÏnõÂ
cÏõÂslo a vydaÂ osveÏdcÏenõÂ o evidenci.
(14) V rozhodnutõÂ o zvlaÂsÏtnõÂm povolenõÂ stanovõÂ
celnõÂ rÏeditelstvõÂ dobu jeho platnosti, kteraÂ pocÏõÂnaÂ beÏzÏet
dnem nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ. ZvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ platõÂ nejmeÂneÏ do konce kalendaÂrÏnõÂho roku, v neÏmzÏ
nabylo rozhodnutõÂ o jeho udeÏlenõÂ praÂvnõÂ moci, a nejdeÂle do konce trÏetõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku od konce
roku, v neÏmzÏ bylo rozhodnutõÂ o jeho udeÏlenõÂ vydaÂno,
pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak (§ 73).
(15) RozhodnutõÂ, kteryÂm se naÂvrhu na vydaÂnõÂ
zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ nevyhovuje, musõÂ byÂt oduÊvodneÏno.
(16) O vydaÂnõÂ noveÂho zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ je uzÏivatel povinen pozÏaÂdat nejpozdeÏji trÏi kalendaÂrÏnõÂ meÏsõÂce
prÏed ukoncÏenõÂm doby platnosti prÏedchozõÂho zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ, pokud hodlaÂ neprÏerusÏeneÏ prÏijõÂmat vybraneÂ vyÂrobky osvobozeneÂ od daneÏ.
(17) UzÏivatel je povinen oznaÂmit celnõÂmu rÏeditelstvõÂ kazÏdou zmeÏnu uÂdajuÊ podle odstavce 2 põÂsm. a)
nebo b) do 15 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ ode dne jejõÂho vzniku
a zmeÏnu uÂdajuÊ podle odstavce 2 põÂsm. c), d), e), g)
nebo h) je uzÏivatel povinen oznaÂmit prÏedem.
a)
b)
c)
d)

(18) Dojde-li ke zmeÏneÏ
sõÂdla nebo mõÂsta pobytu uzÏivatele,
prÏedpoklaÂdaneÂho mnozÏstvõÂ rocÏnõÂ spotrÏeby vybranyÂch vyÂrobkuÊ,
sõÂdla nebo mõÂsta pobytu dodavatele vybranyÂch vyÂrobkuÊ, nebo
mõÂsta vydaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ,
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celnõÂ rÏeditelstvõÂ vydaÂ rozhodnutõÂ o zmeÏneÏ puÊvodnõÂho
zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ.
(19) Dojde-li ke zmeÏneÏ ostatnõÂch skutecÏnostõÂ
a uÂdajuÊ uvedenyÂch ve zvlaÂsÏtnõÂm povolenõÂ, celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o vydaÂnõÂ noveÂho zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ
a o odejmutõÂ zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ prÏedchozõÂho. Zanikne-li puÊvodnõÂ zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ uplynutõÂm doby, na
kterou bylo vydaÂno, v prÏõÂpadneÂm rozhodnutõÂ o vydaÂnõÂ
noveÂho zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne
o odejmutõÂ puÊvodnõÂho zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ.
(20) Pokud zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ zaniklo uplynutõÂm
doby, na kterou bylo vydaÂno, a uzÏivatel nepozÏaÂdal
o vydaÂnõÂ noveÂho zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ podle odstavce 16 a pokud tento uzÏivatel jesÏteÏ skladuje vybraneÂ vyÂrobky zõÂskaneÂ na zaÂkladeÏ tohoto zanikleÂho zvlaÂsÏtnõÂho
povolenõÂ, muÊzÏe je uzÏõÂvat i po zaÂniku platnosti tohoto
povolenõÂ azÏ do vycÏerpaÂnõÂ zaÂsob za podmõÂnky, zÏe
a) provede bezodkladneÏ za prÏõÂtomnosti zameÏstnance, kteryÂ pracuje v celnõÂm uÂrÏadu, nejpozdeÏji
do 5 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ poteÂ, co zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ
zaniklo, inventarizaci uvedenyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ a jejõÂ vyÂsledek oznaÂmõÂ nejpozdeÏji naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den celnõÂmu uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂmu mõÂstu, ve ktereÂm jsou tyto vybraneÂ vyÂrobky osvobozeneÂ od daneÏ na zaÂkladeÏ zanikleÂho zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ umõÂsteÏny,
b) uvedeneÂ vybraneÂ vyÂrobky budou uzÏõÂvaÂny pouze
pro uÂcÏely a za podmõÂnek, ktereÂ byly uvedeny v zanikleÂm zvlaÂsÏtnõÂm povolenõÂ, na jehozÏ zaÂkladeÏ byly
uzÏivatelem odebraÂny.
(21) ZvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ zanikaÂ
a) uplynutõÂm doby, na kterou bylo vydaÂno,
b) zaÂnikem praÂvnickeÂ osoby, je-li uzÏivatel praÂvnickou osobou,
c) uÂmrtõÂm uzÏivatele nebo nabytõÂm praÂvnõÂ moci rozsudku soudu o prohlaÂsÏenõÂ uzÏivatele za mrtveÂho,
d) dnem, kdy pro prostoroveÏ ohranicÏeneÂ mõÂsto [§ 3
põÂsm. f)], ve ktereÂm jsou umõÂsteÏny vybraneÂ vyÂrobky osvobozeneÂ od daneÏ na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho
povolenõÂ, nabude praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu podle § 20,
e) nabytõÂm praÂvnõÂ moci usnesenõÂ soudu o zamõÂtnutõÂ
naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ konkursu pro nedostatek
majetku nebo nabytõÂm praÂvnõÂ moci usnesenõÂ
soudu, kteryÂm se rusÏõÂ konkurs na majetek uzÏivatele, nebo
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f) dnem zaÂniku zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ21).
(22) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ odejme zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ,
jestlizÏe
a) vybranyÂ vyÂrobek byl pouzÏit na jineÂ uÂcÏely, nezÏ
ktereÂ byly ve zvlaÂsÏtnõÂm povolenõÂ uvedeny, a uzÏivatel z tohoto vybraneÂho vyÂrobku nezaplatil danÏ,
b) uzÏivatel neplnõÂ podmõÂnky stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm
povolenõÂm nebo nevede rÏaÂdneÏ uÂcÏetnictvõÂ nebo evidenci podle tohoto zaÂkona (§ 40),
c) pominuly duÊvody nebo se zmeÏnily podmõÂnky, na
jejichzÏ zaÂkladeÏ bylo zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ vydaÂno,
a uzÏivatel nepozÏaÂdal o jeho zmeÏnu,
d) po dobu 12 meÏsõÂcuÊ ode dne dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ
o vydaÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ nebyl uskutecÏneÏn
naÂkup vybranyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch od daneÏ
podle tohoto zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ, nebo
e) uzÏivatel o to pozÏaÂdaÂ.
(23) Zanikne-li zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ nebo je-li
zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ odejmuto, uzÏivatel provede za prÏõÂtomnosti zameÏstnance, kteryÂ pracuje v celnõÂm uÂrÏadu,
bezodkladneÏ, nejpozdeÏji vsÏak do 5 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ,
inventarizaci zaÂsob vybranyÂch vyÂrobkuÊ a nejpozdeÏji
naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den po provedenõÂ inventarizace
prÏedlozÏõÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ a zaplatõÂ danÏ, pokud se nejednaÂ o prÏõÂpad podle odstavce 20. V prÏõÂpadeÏ podle odstavce 21 põÂsm. c) inventarizaci ve stejneÂ lhuÊteÏ provede
deÏdic nebo soudem stanovenyÂ spraÂvce; nenõÂ-li inventarizace ve stanoveneÂ lhuÊteÏ deÏdicem nebo stanovenyÂm
spraÂvcem provedena, provede inventarizaci celnõÂ uÂrÏad.
Inventarizace nemusõÂ byÂt provedena, zaniklo-li
zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ uplynutõÂm doby, na kterou bylo vydaÂno, nebo bylo-li podle odstavce 19 odejmuto, pokud
bylo teÂzÏe osobeÏ z teÏchto duÊvoduÊ vydaÂno zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ noveÂ.
(24) DalsÏõÂ podmõÂnky tyÂkajõÂcõÂ se zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ upravuje § 53 pro mineraÂlnõÂ oleje, § 73 pro lõÂh, § 87
pro pivo a § 98 pro võÂno.
§ 14
VracenõÂ daneÏ plaÂtci
(1) U zdaneÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch
do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu vznikaÂ plaÂtci naÂrok na
vraÂcenõÂ daneÏ dnem
a) jejich propusÏteÏnõÂ do rezÏimu vyÂvozu nebo do rezÏimu pasivnõÂho zusÏlecht'ovacõÂho styku, prokaÂzÏe-li
plaÂtce vyÂstup vybranyÂch vyÂrobkuÊ z danÏoveÂho
uÂzemõÂ EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ,
b) jejich opeÏtovneÂho uvedenõÂ do rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ; danÏ muÊzÏe byÂt vraÂcena
jenom provozovateli danÏoveÂho skladu, jenzÏ je

21
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uvedl do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu a jemuzÏ byly
tyto vybraneÂ vyÂrobky vraÂceny jako neprÏevzateÂ
kupujõÂcõÂm nebo z duÊvodu vyporÏaÂdaÂnõÂ naÂrokuÊ
z vad vybranyÂch vyÂrobkuÊ; danÏ muÊzÏe byÂt vraÂcena
pouze v prÏõÂpadeÏ, zÏe provozovatel danÏoveÂho
skladu uÂplatu za tyto vybraneÂ vyÂrobky neobdrzÏel
nebo pokud tuto uÂplatu kupujõÂcõÂmu vraÂtil.
(2) PlaÂtci, kteryÂ prÏedlozÏõÂ doklad o tom, zÏe danÏ za
vybraneÂ vyÂrobky byla zaplacena na danÏoveÂm uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky a tyto vyÂrobky byly dopraveny do
jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu pro uÂcÏely podnikaÂnõÂ nebo pro
plneÏnõÂ uÂkoluÊ verÏejnopraÂvnõÂho subjektu, vznikaÂ naÂrok
na vraÂcenõÂ daneÏ za podmõÂnek, zÏe
a) prÏed odeslaÂnõÂm vybranyÂch vyÂrobkuÊ celnõÂmu
uÂrÏadu oznaÂmõÂ, zÏe uplatnõÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ;
s tõÂmto oznaÂmenõÂm prÏedlozÏõÂ doklad o tom, zÏe danÏ
za vybraneÂ vyÂrobky, ktereÂ budou dopraveny do
jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, byla na danÏoveÂm uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky zaplacena,
b) vybraneÂ vyÂrobky jsou dopravovaÂny se zjednodusÏenyÂm pruÊvodnõÂm dokladem (§ 30),
c) prÏedlozÏõÂ navraÂceneÂ vyhotovenõÂ zjednodusÏeneÂho
pruÊvodnõÂho dokladu rÏaÂdneÏ potvrzeneÂ prÏõÂjemcem,
d) prÏedlozÏõÂ doklad o zajisÏteÏnõÂ daneÏ v jineÂm cÏlenskeÂm
staÂteÏ nebo poskytne adresu prÏõÂslusÏneÂho spraÂvce
daneÏ v cÏlenskeÂm staÂteÏ urcÏenõÂ a prokaÂzÏe den podaÂnõÂ
danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ tomuto spraÂvci daneÏ a cÏõÂslo
jednacõÂ, pod nõÂmzÏ je toto danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ evidovaÂno,
e) u zdaneÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ podleÂhajõÂ
znacÏenõÂ podle tohoto zaÂkona a byly uvedeny do
volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, prÏedlozÏõÂ potvrzenõÂ od spraÂvce daneÏ
jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, zÏe znacÏenõÂ podle tohoto
zaÂkona byla znicÏena nebo odstraneÏna.
NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikaÂ dnem splneÏnõÂ poslednõÂ
podmõÂnky ze vsÏech podmõÂnek uvedenyÂch v põÂsmenech a) azÏ e).
(3) PlaÂtci, kteryÂ prÏedlozÏõÂ doklad o tom, zÏe danÏ za
vybraneÂ vyÂrobky byla zaplacena na danÏoveÂm uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky a tyto vyÂrobky byly zaslaÂny fyzickeÂ
osobeÏ do jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu (§ 33), a doklad o tom,
zÏe danÏ za vybraneÂ vyÂrobky byla prÏiznaÂna v tomto jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ, vznikaÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ
dnem prÏedlozÏenõÂ teÏchto dokladuÊ.
(4) U zdaneÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch
do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu vznikaÂ opraÂvneÏnyÂm prÏõÂjemcuÊm, danÏovyÂm zaÂstupcuÊm podle § 3 põÂsm. q) nebo
vyÂrobcuÊm, kterÏõÂ nejsou provozovateli danÏoveÂho
skladu, pokud vybraneÂ vyÂrobky vlastnõÂ, naÂrok na vraÂ-

) § 57 a 58 zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 273/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 136/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 237/1995 Sb., zaÂkona
cÏ. 286/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 280/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 356/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 119/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb.
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cenõÂ daneÏ, dojde-li ke znicÏenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ v duÊsledku neprÏedvõÂdatelneÂ a neodvratitelneÂ udaÂlosti.
(5) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ muÊzÏe plaÂtce uplatnit
v danÏoveÂm prÏiznaÂnõÂ (§ 18).
(6) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ muÊzÏe plaÂtce uplatnit
pouze do vyÂsÏe skutecÏneÏ zaplaceneÂ daneÏ vypocÏteneÂ sazbou daneÏ platnou v den dovozu nebo v den uvedenõÂ
vybraneÂho vyÂrobku do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu.
(7) PrÏesahuje-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.
(8) Pokud plaÂtce daneÏ neuplatnõÂ naÂrok na vraÂcenõÂ
daneÏ, pohlõÂzÏõÂ se prÏi dalsÏõÂm uvedenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na tyto vyÂrobky tak, jako
kdyby byl tento naÂrok uplatneÏn a prÏiznaÂn.
(9) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ upravuje rovneÏzÏ § 28
odst. 10 tohoto zaÂkona pro prÏõÂpady porusÏenõÂ rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ beÏhem dopravy, § 54
azÏ 57 pro prÏõÂpady tyÂkajõÂcõÂ se vracenõÂ daneÏ z mineraÂlnõÂch
olejuÊ a § 78 odst. 6 pro prÏõÂpady tyÂkajõÂcõÂ se vracenõÂ daneÏ
z lihu.
§ 15
VracenõÂ daneÏ osobaÂm pozÏõÂvajõÂcõÂm vyÂsad a imunit
(1) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se osobou pozÏõÂvajõÂcõÂ
vyÂsad a imunit podle smluv, ktereÂ jsou soucÏaÂstõÂ cÏeskeÂho
praÂvnõÂho rÏaÂdu22), (daÂle jen ¹osoba pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad
a imunitª) rozumõÂ:
a) diplomatickaÂ mise a konzulaÂrnõÂ uÂrÏad, s vyÂjimkou
konzulaÂrnõÂch uÂrÏaduÊ vedenyÂch honoraÂrnõÂmi konzulaÂrnõÂmi uÂrÏednõÂky (daÂle jen ¹konzulaÂrnõÂ uÂrÏadª),
akreditovaneÂ pro CÏeskou republiku jako orgaÂny
cizõÂch staÂtuÊ,
b) zvlaÂsÏtnõÂ mise,
c) zastupitelstvõÂ mezinaÂrodnõÂ organizace,
d) orgaÂny EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,
e) cÏlen diplomatickeÂ mise23) nebo konzulaÂrnõÂho
uÂrÏadu24) se sõÂdlem na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, s vyÂjimkou cÏlena sluzÏebnõÂho personaÂlu

22
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a soukromeÂ sluzÏebneÂ osoby, kteryÂ je akreditovaÂn
pro CÏeskou republiku a nemaÂ mõÂsto pobytu na
danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
f) uÂrÏednõÂk zastupitelstvõÂ mezinaÂrodnõÂ organizace,
kteryÂ nemaÂ mõÂsto pobytu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a nenõÂ staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ republiky, pokud je trvale prÏideÏlen k vyÂkonu svyÂch
uÂrÏednõÂch funkcõÂ na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, a staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnõÂk cizõÂho staÂtu, kteryÂ je cÏlenem zvlaÂsÏtnõÂ mise akreditovaneÂ pro CÏeskou republiku a kteryÂ nemaÂ mõÂsto pobytu na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
g) rodinnyÂ prÏõÂslusÏnõÂk osoby uvedeneÂ v põÂsmenu e)
nebo f), pokud s nõÂ zÏije ve spolecÏneÂ domaÂcnosti
na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, dosaÂhl veÏku
15 let, nenõÂ staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ republiky a je
registrovaÂn Ministerstvem zahranicÏnõÂch veÏcõÂ.
a)

b)

c)

d)

(2) ZaplacenaÂ danÏ se vracõÂ
osobeÏ uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a), kteraÂ maÂ
sõÂdlo na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, a jejõÂmu
cÏlenu uvedeneÂmu v odstavci 1 põÂsm. e), vcÏetneÏ
jeho rodinnyÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ podle odstavce 1
põÂsm. g) na zaÂkladeÏ principu vzaÂjemnosti, maximaÂlneÏ v rozsahu, v jakeÂm je vracena danÏ cÏeskeÂ
osobeÏ pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit v cizõÂm staÂtu,
osobeÏ uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a), kteraÂ maÂ
sõÂdlo na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, ale jejõÂ
vysõÂlajõÂcõÂ staÂt neuplatnÏuje daneÏ jako soucÏaÂst ceny
zbozÏõÂ a sluzÏeb, maximaÂlneÏ do vyÂsÏe 2 000 000 KcÏ
za kalendaÂrÏnõÂ rok, cÏlenu diplomatickeÂ mise nebo
konzulaÂrnõÂho uÂrÏadu uvedeneÂmu v odstavci 1
põÂsm. e) maximaÂlneÏ do vyÂsÏe 100 000 KcÏ za kalendaÂrÏnõÂ rok a jeho rodinnyÂm prÏõÂslusÏnõÂkuÊm podle odstavce 1 põÂsm. g) maximaÂlneÏ do vyÂsÏe 50 000 KcÏ za
kalendaÂrÏnõÂ rok,
osobeÏ uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a), kteraÂ je akreditovaÂna pro CÏeskou republiku, ale maÂ sõÂdlo
mimo danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, maximaÂlneÏ
do vyÂsÏe 250 000 KcÏ za kalendaÂrÏnõÂ rok,
osobeÏ uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. e), kteraÂ je akreditovaÂna pro CÏeskou republiku, ale maÂ mõÂsto pobytu mimo danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, maximaÂlneÏ do vyÂsÏe 10 000 KcÏ za kalendaÂrÏnõÂ rok,

) NaprÏõÂklad vyhlaÂsÏka ministra zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 157/1964 Sb., o VõÂdenÏskeÂ uÂmluveÏ o diplomatickyÂch stycõÂch, vyhlaÂsÏka
ministra zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 21/1968 Sb., o UÂmluveÏ o vyÂsadaÂch a imunitaÂch mezinaÂrodnõÂch odbornyÂch organizacõÂ,
vyhlaÂsÏka ministra zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 32/1969 Sb., o VõÂdenÏskeÂ uÂmluveÏ o konzulaÂrnõÂch stycõÂch, vyhlaÂsÏka ministra zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 40/1987 Sb., o UÂmluveÏ o zvlaÂsÏtnõÂch misõÂch, vyhlaÂsÏka ministra zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 52/1956 Sb., o prÏõÂstupu
CÏeskoslovenskeÂ 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, sdeÏlenõÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ cÏ. 36/2001 Sb. m. s., o prÏijetõÂ Dohody o praÂvnõÂm
postavenõÂ Organizace SeveroatlantickeÂ smlouvy, zaÂstupcuÊ staÂtuÊ a mezinaÂrodnõÂho personaÂlu.
23
) CÏl. 1 vyhlaÂsÏky cÏ. 157/1964 Sb., o VõÂdenÏskeÂ uÂmluveÏ o diplomatickyÂch stycõÂch.
24
) CÏl. 1 vyhlaÂsÏky cÏ. 32/1969 Sb., o VõÂdenÏskeÂ uÂmluveÏ o konzulaÂrnõÂch stycõÂch.
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e) osobeÏ uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. b) a c) maximaÂlneÏ do vyÂsÏe 500 000 KcÏ za kalendaÂrÏnõÂ rok, pokud mezinaÂrodnõÂ smlouva vyhlaÂsÏenaÂ ve SbõÂrce
mezinaÂrodnõÂch smluv nestanovõÂ jinak,
f) osobeÏ uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. d) bez omezenõÂ,
g) osobeÏ uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. f), vcÏetneÏ jejõÂch
rodinnyÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ podle odstavce 1 põÂsm. g),
maximaÂlneÏ do vyÂsÏe 100 000 KcÏ za kalendaÂrÏnõÂ rok,
pokud mezinaÂrodnõÂ smlouva vyhlaÂsÏenaÂ ve SbõÂrce
mezinaÂrodnõÂch smluv nestanovõÂ jinak.
(3) Do limitu pro vraÂcenõÂ daneÏ stanoveneÂho v odstavci 2 se zapocÏõÂtaÂvaÂ i vyÂsÏe daneÏ prÏipadajõÂcõÂ na vybraneÂ vyÂrobky osvobozeneÂ od daneÏ podle § 11 odst. 1
põÂsm. a) nebo e) dopraveneÂ z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu
nebo dovezeneÂ osobaÂm pozÏõÂvajõÂcõÂm vyÂsad a imunit
uplatnÏujõÂcõÂm naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ ve stejneÂm zdanÏovacõÂm obdobõÂ, ktereÂho se uplatnÏovanyÂ naÂrok tyÂkaÂ.
(4) Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ potvrdõÂ splneÏnõÂ
principu vzaÂjemnosti u osob podle odstavce 2 põÂsm. a)
jak z hlediska osob, na ktereÂ se vzaÂjemnost prÏi vracenõÂ
daneÏ vztahuje, tak i z hlediska veÏcneÂho a hodnotoveÂho
rozsahu vybranyÂch vyÂrobkuÊ v prÏõÂloze vyplneÏneÂho danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ, kteraÂ je nedõÂlnou soucÏaÂstõÂ danÏoveÂho
prÏiznaÂnõÂ.
(5) MozÏnost uplatnit naÂrok na vraÂcenõÂ zaplaceneÂ
daneÏ vznikaÂ osobeÏ pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit podle odstavce 1 nejdrÏõÂve ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ, kdy se uskutecÏnil naÂkup vybranyÂch vyÂrobkuÊ za ceny obsahujõÂcõÂ
spotrÏebnõÂ danÏ. NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ teÂto osobeÏ zanikaÂ uplynutõÂm 31. ledna kalendaÂrÏnõÂho roku, kteryÂ naÂsleduje po kalendaÂrÏnõÂm roce, ve ktereÂm se uskutecÏnil
naÂkup vybranyÂch vyÂrobkuÊ; to se netyÂkaÂ osoby pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. d).
Osoba pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit uvedenaÂ v odstavci 1
põÂsm. a) azÏ d) maÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ u vybranyÂch
vyÂrobkuÊ zakoupenyÂch vyÂlucÏneÏ za uÂcÏelem vyÂkonu
funkce teÏchto osob. Osoba pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit
uvedenaÂ v odstavci 1 põÂsm. e) azÏ g) maÂ naÂrok na vraÂcenõÂ
daneÏ u vybranyÂch vyÂrobkuÊ zakoupenyÂch vyÂlucÏneÏ pro
vlastnõÂ potrÏebu a spotrÏebu.
(6) OsobeÏ pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit uvedeneÂ v odstavci 2 põÂsm. a) se vracõÂ danÏ zaplacenaÂ v cenaÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ, pokud cena za tyto vybraneÂ vyÂrobky vcÏetneÏ daneÏ zaplacenaÂ jednomu prodaÂvajõÂcõÂmu
v jednom kalendaÂrÏnõÂm dni uvedenaÂ na jednom dokladu
o prodeji podle odstavce 8 odpovõÂdaÂ principu vzaÂjemnosti. OstatnõÂm osobaÂm pozÏõÂvajõÂcõÂm vyÂsad a imunit
uvedenyÂm v odstavci 1 se vracõÂ danÏ zaplacenaÂ v cenaÂch
vybranyÂch vyÂrobkuÊ, pokud cena za tyto vybraneÂ vyÂrobky vcÏetneÏ daneÏ zaplacenaÂ jednomu prodaÂvajõÂcõÂmu
v jednom kalendaÂrÏnõÂm dni uvedenaÂ na jednom dokladu
o prodeji podle odstavce 8 je vysÏsÏõÂ nezÏ 4 000 KcÏ. Toto
omezenõÂ se nevztahuje na naÂkup mineraÂlnõÂch olejuÊ pro
pohon motoruÊ nebo pro vyÂrobu tepla.
(7) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ se prokazuje danÏovyÂm
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dokladem nebo dokladem o prodeji podle § 5, pokud
tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
(8) JestlizÏe nakoupeneÂ mnozÏstvõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ je veÏtsÏõÂ nezÏ mnozÏstvõÂ uvedeneÂ v § 4 odst. 3, doklad o prodeji vybranyÂch vyÂrobkuÊ, kteryÂ je na pozÏaÂdaÂnõÂ prodaÂvajõÂcõÂ povinen vystavit nejpozdeÏji naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den po dni vyzÏaÂdaÂnõÂ, obsahuje tyto uÂdaje:
a) obchodnõÂ firmu nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) prodaÂvajõÂcõÂho, je-li prodaÂvajõÂcõÂ
praÂvnickou osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ
obchodnõÂ firmu, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo prodaÂvajõÂcõÂho, je-li prodaÂvajõÂcõÂ fyzickou osobou,
b) naÂzev, poprÏõÂpadeÏ jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ kupujõÂcõÂho,
c) naÂzev a mnozÏstvõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ,
d) datum vystavenõÂ dokladu,
e) datum uskutecÏneÏnõÂ prodeje,
f) sazbu daneÏ,
g) vyÂsÏi daneÏ,
h) vyÂsÏi ceny vcÏetneÏ daneÏ.
(9) Osoba pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit uplatnõÂ naÂrok
na vraÂcenõÂ daneÏ v danÏoveÂm prÏiznaÂnõÂ, ktereÂ se podaÂvaÂ na
tiskopise prÏedepsaneÂm Ministerstvem financõÂ. DanÏoveÂ
prÏiznaÂnõÂ se podaÂvaÂ jednou za zdanÏovacõÂ obdobõÂ, a to
nejdrÏõÂve prvnõÂ den po skoncÏenõÂ prvnõÂho zdanÏovacõÂho
obdobõÂ v kalendaÂrÏnõÂm roce a nejpozdeÏji do 31. ledna
naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku; to se netyÂkaÂ osoby
pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit uvedeneÂ v odstavci 1
põÂsm. d). Po tomto datu nelze jizÏ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ
za prÏedchozõÂ obdobõÂ uplatnit, a to ani podaÂnõÂm dodatecÏneÂho danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ. Osoba pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad
a imunit uvedenaÂ v odstavci 1 põÂsm. d) podaÂvaÂ danÏoveÂ
prÏiznaÂnõÂ nejdrÏõÂve prvnõÂ den po skoncÏenõÂ kalendaÂrÏnõÂho
roku, ve ktereÂm naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikl. Pokud
osoba pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit neuplatnÏuje ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ, danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ
za toto zdanÏovacõÂ obdobõÂ nepodaÂvaÂ.
(10) Osoby pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit majõÂ pro
uÂcÏely vracenõÂ daneÏ postavenõÂ danÏoveÂho subjektu bez
povinnosti se registrovat.
(11) ZdanÏovacõÂm obdobõÂm je u osoby pozÏõÂvajõÂcõÂ
vyÂsad a imunit uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a) azÏ c)
kalendaÂrÏnõÂ meÏsõÂc, u osoby pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit
uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. d) kalendaÂrÏnõÂ rok a u osoby
pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. e)
azÏ g) kalendaÂrÏnõÂ cÏtvrtletõÂ.
(12) Pro uÂcÏely vracenõÂ daneÏ podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ osoba pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit takto:
a) diplomatickaÂ mise nebo konzulaÂrnõÂ uÂrÏad podle
odstavce 1 põÂsm. a) a zvlaÂsÏtnõÂ mise podle odstavce 1 põÂsm. b) se sõÂdlem na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky podaÂvajõÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ celnõÂmu
uÂrÏadu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu podle jejich sõÂdla na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
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b) cÏlen diplomatickeÂ mise, zvlaÂsÏtnõÂ mise nebo konzulaÂrnõÂho uÂrÏadu se sõÂdlem na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, vcÏetneÏ jeho rodinnyÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ,
podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ celnõÂmu uÂrÏadu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu podle sõÂdla osob uvedenyÂch v põÂsmenu a),
c) zastupitelstvõÂ mezinaÂrodnõÂ organizace uvedeneÂ
v odstavci 1 põÂsm. c) podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ celnõÂmu uÂrÏadu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu podle jejich sõÂdla
na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
d) orgaÂn EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ se sõÂdlem na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm Ministerstva financõÂ celnõÂmu uÂrÏadu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu podle jeho sõÂdla
na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
e) uÂrÏednõÂk zastupitelstvõÂ mezinaÂrodnõÂ organizace
uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. f), vcÏetneÏ jeho rodinnyÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ, podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ celnõÂmu
uÂrÏadu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu podle jejich mõÂsta pobytu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
f) diplomatickaÂ mise nebo konzulaÂrnõÂ uÂrÏad podle
odstavce 1 põÂsm. a), vcÏetneÏ jejich cÏlenuÊ podle odstavce 1 põÂsm. e) se sõÂdlem v jineÂm cÏlenskeÂm staÂtu,
podaÂvajõÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ celnõÂmu uÂrÏadu, kteryÂ maÂ
v uÂzemnõÂ puÊsobnosti meÏstskou cÏaÂst Praha 1,
g) orgaÂn EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ se sõÂdlem v jineÂm
cÏlenskeÂm staÂtu podaÂvaÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ prostrÏednictvõÂm Ministerstva financõÂ celnõÂmu uÂrÏadu, kteryÂ
maÂ v uÂzemnõÂ puÊsobnosti meÏstskou cÏaÂst Praha 1.
(13) OsobeÏ pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit s vyÂjimkou
osob uvedenyÂch v odstavci 1 põÂsm. d) se vraÂtõÂ zaplacenaÂ danÏ do 30 dnõÂ ode dne, kdy byl naÂrok na vraÂcenõÂ
daneÏ vymeÏrÏen. Pokud je podaneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ neuÂplneÂ nebo vzniknou pochybnosti o spraÂvnosti, pravdivosti nebo pruÊkaznosti danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ, celnõÂ uÂrÏad
vyzve osobu pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit, aby ve lhuÊteÏ
stanoveneÂ celnõÂm uÂrÏadem vady nebo pochybnosti odstranila. DanÏ celnõÂ uÂrÏad nevraÂtõÂ, pokud nejsou odstraneÏny vady nebo pochybnosti tyÂkajõÂcõÂ se podaneÂho danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ.
(14) OsobeÏ pozÏõÂvajõÂcõÂ vyÂsad a imunit uvedeneÂ
v odstavci 1 põÂsm. d) se vraÂtõÂ zaplacenaÂ danÏ do 6 meÏsõÂcuÊ
od poslednõÂho dne meÏsõÂce, ve ktereÂm prÏõÂslusÏnyÂ celnõÂ
uÂrÏad zÏaÂdost o vraÂcenõÂ daneÏ obdrzÏel.
(15) Osoba uvedenaÂ v odstavci 1, kteraÂ uplatnila
naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ podle tohoto ustanovenõÂ, nemuÊzÏe uplatnit naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ pro stejneÂ vybraneÂ vyÂrobky podle § 14 a § 54 azÏ 57.
§ 16
ZaÂnik naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ
NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ zanikaÂ, nenõÂ-li uplatneÏn do
6 meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy mohl byÂt poprveÂ uplatneÏn, nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak. JestlizÏe prÏed uplynutõÂm
teÂto lhuÊty dojde k opeÏtovneÂmu uvedenõÂ teÂhozÏ vybra-
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neÂho vyÂrobku do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu, anizÏ by
byl naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ uplatneÏn, naÂrok na vraÂcenõÂ
daneÏ dnem uvedenõÂ tohoto vybraneÂho vyÂrobku do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu zanikaÂ. Tuto lhuÊtu nelze prodlouzÏit ani nelze povolit navraÂcenõÂ v prÏedesÏlyÂ stav.
§ 17
ZdanÏovacõÂ obdobõÂ
ZdanÏovacõÂm obdobõÂm pro vybraneÂ vyÂrobky s vyÂjimkou dovaÂzÏenyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ je kalendaÂrÏnõÂ
meÏsõÂc.
§ 18
DanÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ a splatnost daneÏ
(1) PlaÂtci, kteryÂm vznikla povinnost danÏ prÏiznat
a zaplatit, jsou povinni prÏedlozÏit danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ
samostatneÏ za kazÏdou danÏ celnõÂmu uÂrÏadu, a to do
25. dne po skoncÏenõÂ zdanÏovacõÂho obdobõÂ, ve ktereÂm
tato povinnost vznikla, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ
jinak; ve stejneÂ lhuÊteÏ a stejnyÂm zpuÊsobem jsou plaÂtci
opraÂvneÏni uplatnit naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ, pokud tento
zaÂkon nestanovõÂ jinak.
(2) PrÏi dovozu vybranyÂch vyÂrobkuÊ se za danÏoveÂ
prÏiznaÂnõÂ povazÏuje celnõÂ prohlaÂsÏenõÂ, jõÂmzÏ je navrzÏeno
propusÏteÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ do prÏõÂslusÏneÂho celnõÂho
rezÏimu.
(3) DodatecÏneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ na snõÂzÏenõÂ daneÏ
nebo na zvyÂsÏenõÂ uplatneÏneÂho naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ
muÊzÏe plaÂtce uplatnit nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne,
kdy uplynula lhuÊta pro podaÂnõÂ danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ za
zdanÏovacõÂ obdobõÂ, jehozÏ se dodatecÏneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ
tyÂkaÂ, nebo ode dne, kdy naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ mohl
byÂt naposledy uplatneÏn, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ
jinak (§ 88 odst. 4 a 5). Tuto lhuÊtu nelze prodlouzÏit ani
nelze povolit navraÂcenõÂ v prÏedesÏlyÂ stav. DodatecÏneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ nelze uplatnit u dovaÂzÏenyÂch vybranyÂch
vyÂrobkuÊ.
(4) DanÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ se podaÂvaÂ i v pruÊbeÏhu konkursu20).
(5) DanÏ je splatnaÂ do 40. dne po skoncÏenõÂ zdanÏovacõÂho obdobõÂ, ve ktereÂm vznikla povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak. DanÏ
vybõÂranaÂ prÏi dovozu vybranyÂch vyÂrobkuÊ je splatnaÂ ve
lhuÊteÏ 10 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ ode dne, kdy bylo povinneÂ
osobeÏ dorucÏeno rozhodnutõÂ o vymeÏrÏenõÂ cla, danõÂ a poplatkuÊ, nebo uÂstneÏ sdeÏlena vyÂsÏe daneÏ, poprÏõÂpadeÏ ve
lhuÊteÏ stanoveneÂ celnõÂm uÂrÏadem, rozhodl-li o odkladu
platby celnõÂho dluhu.
(6) Vznikne-li povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit
podle § 9 odst. 1 u vybranyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ po
vzniku danÏoveÂ povinnosti podle § 8 nebyly okamzÏiteÏ
uvedeny do rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ,
danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ se podaÂvaÂ a danÏ je splatnaÂ nejpozdeÏji
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prvnõÂ pracovnõÂ den po dni vzniku teÂto povinnosti, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
(7) Vznikne-li povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit
podle § 9 odst. 3 põÂsm. a), danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ se podaÂvaÂ
a danÏ je splatnaÂ nejpozdeÏji prvnõÂ pracovnõÂ den po dni
zjisÏteÏnõÂ ztraÂty nebo znehodnocenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ.
(8) Vznikne-li povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit
podle § 9 odst. 3 põÂsm. f), danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ se podaÂvaÂ
a danÏ je splatnaÂ nejpozdeÏji prvnõÂ pracovnõÂ den po dni
vzniku teÂto povinnosti.
(9) DanÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ k dani z tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ a splatnost daneÏ jsou upraveny v § 116.
§ 19
PodmõÂneÏneÂ osvobozenõÂ od daneÏ
(1) VybranyÂ vyÂrobek je v rezÏimu podmõÂneÏneÂho
osvobozenõÂ od daneÏ, jestlizÏe je
a) umõÂsteÏn v danÏoveÂm skladu podle § 3 põÂsm. f),
b) dopravovaÂn za podmõÂnek stanovenyÂch pro dopravu (§ 24 a 25) a pro vyÂvoz (§ 27 a 35).
(2) Za danÏovyÂ sklad se povazÏuje
a) podnik na vyÂrobu vybranyÂch vyÂrobkuÊ, ve ktereÂm
provozovatel danÏoveÂho skladu za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem vybraneÂ vyÂrobky vyraÂbõÂ, zpracovaÂvaÂ, skladuje, prÏijõÂmaÂ nebo odesõÂlaÂ,
pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak (§ 59 a § 78
odst. 3), nebo
b) sklad vybranyÂch vyÂrobkuÊ, ve ktereÂm provozovatel
danÏoveÂho skladu za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto
zaÂkonem vybraneÂ vyÂrobky skladuje, zpracovaÂvaÂ,
prÏijõÂmaÂ nebo odesõÂlaÂ, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ
jinak (§ 59, 89 a 99).
(3) VybraneÂ vyÂrobky se mohou vyraÂbeÏt vyÂhradneÏ
v podniku na vyÂrobu vybranyÂch vyÂrobkuÊ podle odstavce 2 põÂsm. a), pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak
(§ 59 odst. 2, § 78 odst. 3, § 89 odst. 3, § 99 odst. 3 a 5
a § 100a odst. 1). PorusÏenõÂ teÂto povinnosti se povazÏuje
za zaÂvazÏneÂ porusÏenõÂ tohoto zaÂkona ve smyslu zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu25).
(4) V danÏoveÂm skladu mohou byÂt vybraneÂ vyÂrobky umõÂsteÏny pouze v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak
(odstavce 5 a 7 a § 59 odst. 3).
(5) V prÏõÂpadeÏ zalozÏenõÂ noveÂho danÏoveÂho skladu
mohou byÂt spolecÏneÏ s vybranyÂmi vyÂrobky, ktereÂ jsou
v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ, umõÂsteÏny
i vybraneÂ vyÂrobky jizÏ uvedeneÂ do volneÂho danÏoveÂho
obeÏhu, ktereÂ byly umõÂsteÏny v prostoroveÏ ohranicÏeneÂm
mõÂsteÏ [§ 3 põÂsm. f)] v den, kdy nabylo rozhodnutõÂ o povolenõÂ k provozovaÂnõÂ noveÂho danÏoveÂho skladu praÂvnõÂ

25

) § 58 odst. 3 zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb.

CÏaÂstka 20

moci, a to nejdeÂle po dobu sÏesti kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ
naÂsledujõÂcõÂch po meÏsõÂci, ve ktereÂm uvedeneÂ rozhodnutõÂ
o povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu nabylo
praÂvnõÂ moci. Tyto vyÂrobky uvedeneÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu musõÂ byÂt skladovaÂny a evidovaÂny samostatneÏ, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak (§ 59
odst. 3).
(6) VybraneÂ vyÂrobky,
a) ktereÂ se nachaÂzejõÂ v rezÏimu s podmõÂneÏnyÂm osvobozenõÂm od cla podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3a) nebo ve svobodneÂm paÂsmu nebo ve svobodneÂm skladu a ktereÂ majõÂ mõÂsto puÊvodu nebo
mõÂsto urcÏenõÂ na uÂzemõÂ mimo danÏoveÂ uÂzemõÂ
EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ1) nebo na uÂzemõÂ NormanskyÂch ostrovuÊ (SpojeneÂ kraÂlovstvõÂ VelkeÂ BritaÂnie a SevernõÂho Irska), nebo
b) ktereÂ jsou dopravovaÂny
1. mezi cÏlenskyÂmi staÂty prÏes zemeÏ EvropskeÂho
sdruzÏenõÂ volneÂho obchodu (daÂle jen ¹ESVOª)
nebo mezi cÏlenskyÂm staÂtem a zemõÂ ESVO v rezÏimu vnitrÏnõÂho tranzitu SpolecÏenstvõÂ, nebo
2. mezi cÏlenskyÂmi staÂty prÏes jednu nebo võÂce trÏetõÂch zemõÂ, ktereÂ nejsou zemeÏmi ESVO, za pouzÏitõÂ karnetu TIR nebo karnetu ATA,
se povazÏujõÂ za podmõÂneÏneÏ osvobozeneÂ od daneÏ.
(7) V danÏoveÂm skladu mohou byÂt spolecÏneÏ s vybranyÂmi vyÂrobky, ktereÂ jsou v rezÏimu podmõÂneÏneÂho
osvobozenõÂ od daneÏ, umõÂsteÏny i vybraneÂ vyÂrobky uvedeneÂ v odstavci 6, ktereÂ se povazÏujõÂ za podmõÂneÏneÏ
osvobozeneÂ od daneÏ.
(8) Pro dopravu vybranyÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch
v odstavci 6, ktereÂ se povazÏujõÂ za podmõÂneÏneÏ osvobozeneÂ od daneÏ, se ustanovenõÂ § 24 azÏ 27 a § 34 nepouzÏijõÂ.
Pokud se pouzÏije jednotneÂho spraÂvnõÂho dokladu podle
prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ28), potom
a) v kolonce 33 jednotneÂho spraÂvnõÂho dokladu se vyplnõÂ prÏõÂslusÏnyÂ koÂd nomenklatury,
b) v kolonce 44 jednotneÂho spraÂvnõÂho dokladu se
zrÏetelneÏ vyznacÏõÂ, zÏe se jednaÂ o dopravu vybranyÂch
vyÂrobkuÊ,
c) jeden opis vyhotovenõÂ cÏõÂslo 1 jednotneÂho spraÂvnõÂho dokladu si ponechaÂ odesilatel,
d) rÏaÂdneÏ potvrzenyÂ opis vyhotovenõÂ cÏõÂslo 5 jednotneÂho spraÂvnõÂho dokladu odesÏle prÏõÂjemce odesilateli.
(9) PodmõÂneÏneÂ osvobozenõÂ od daneÏ daÂle upravujõÂ
rovneÏzÏ zvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ (§ 59, 78, 89, 99 a 100a).
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§ 20
PovolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu
(1) DanÏovyÂ sklad lze provozovat pouze na zaÂkladeÏ povolenõÂ, ktereÂ vydaÂvaÂ celnõÂ rÏeditelstvõÂ na naÂvrh
podanyÂ prostrÏednictvõÂm celnõÂho uÂrÏadu.
(2) V naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ musõÂ byÂt uvedeny tyto naÂlezÏitosti:
a) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) plaÂtce, je-li navrhovatel praÂvnickou
osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ
firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo
plaÂtce, je-li navrhovatel fyzickou osobou,
b) seznam navrhovanyÂch danÏovyÂch skladuÊ a seznam
danÏovyÂch skladuÊ, k jejichzÏ provozovaÂnõÂ jizÏ bylo
povolenõÂ vydaÂno,
c) technickaÂ dokumentace, popis danÏoveÂho skladu
s prÏipojenyÂm naÂcÏrtem vcÏetneÏ uvedenõÂ druhu danÏoveÂho skladu a jeho umõÂsteÏnõÂ, popis zpuÊsobu zabezpecÏenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ prÏed neopraÂvneÏnyÂm pouzÏitõÂm, popis meÏrÏicõÂch zarÏõÂzenõÂ a prohlaÂsÏenõÂ o zpuÊsobu zajisÏteÏnõÂ jejich oveÏrÏovaÂnõÂ nebo kalibracõÂ, naÂvrh dne zalozÏenõÂ danÏoveÂho skladu,
d) technologickyÂ popis postupu vyÂroby vybranyÂch
vyÂrobkuÊ s uvedenõÂm zpracovaÂvanyÂch surovin, popis vyÂrobkuÊ, ktereÂ majõÂ byÂt vyrobeny, vlastnostõÂ
rozhodnyÂch pro jejich zdaneÏnõÂ, vedlejsÏõÂch vyÂrobkuÊ a prÏõÂpadneÏ odpadu a prÏedpoklaÂdanyÂ rocÏnõÂ
objem vyÂroby, zpracovaÂnõÂ, skladovaÂnõÂ a prodeje
vybranyÂch vyÂrobkuÊ, jednaÂ-li se o podnik na vyÂrobu vybranyÂch vyÂrobkuÊ, nebo popis a prÏedpoklaÂdanyÂ rocÏnõÂ objem skladovanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ, jejich zpracovaÂnõÂ a prodeje, jednaÂ-li se
o sklad vybranyÂch vyÂrobkuÊ,
e) cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ navrhovatele, zÏe jsou splneÏny
podmõÂnky stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy pro ochranu zÏivota a zdravõÂ osob a zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ,
f) prÏedpoklaÂdanyÂ puÊvod prÏijõÂmanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ, zda pochaÂzejõÂ z CÏeskeÂ republiky nebo z dovozu,
g) prÏedpoklaÂdanyÂ puÊvod prÏijõÂmanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ, zda pochaÂzejõÂ z CÏeskeÂ republiky, cÏlenskyÂch zemõÂ nebo trÏetõÂch zemõÂ,
h) prÏedpoklaÂdaneÂ urcÏenõÂ prodaÂvanyÂch vybranyÂch
vyÂrobkuÊ, zda budou dopravovaÂny v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ, uvedeny do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu, nebo dodaÂvaÂny osvobozeneÂ od daneÏ a zda jsou urcÏeny pro dodaÂnõÂ na
danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo pro vyÂvoz,
i) prÏedpoklaÂdaneÂ urcÏenõÂ prodaÂvanyÂch vybranyÂch
vyÂrobkuÊ, zda budou dopravovaÂny v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ, uvedeny do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu, nebo dodaÂvaÂny osvobozeneÂ od daneÏ a zda jsou urcÏeny pro dodaÂnõÂ na

j)
k)
l)

m)

n)

o)
p)
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danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, do cÏlenskyÂch zemõÂ
nebo do trÏetõÂch zemõÂ,
popis zvlaÂsÏtnõÂch operacõÂ v raÂmci zpracovaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, naprÏõÂklad aditivace, barvenõÂ
a znacÏkovaÂnõÂ,
zpuÊsob zajisÏteÏnõÂ daneÏ,
doklad o tom, zda a v jakeÂ vyÂsÏi maÂ navrhovatel
v CÏeskeÂ republice nedoplatek evidovanyÂ celnõÂm
nebo financÏnõÂm uÂrÏadem nebo nedoplatek na pojistneÂm a na penaÂle na verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ
nebo na pojistneÂm a na penaÂle na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, kteryÂ nesmõÂ byÂt v den podaÂnõÂ naÂvrhu starsÏõÂ
võÂce nezÏ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ,
cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ navrhovatele, zda mu byla udeÏlena pokuta za zaÂvazÏneÂ nebo opakovaneÂ porusÏenõÂ
celnõÂch nebo danÏovyÂch prÏedpisuÊ, je-li navrhovatel
fyzickou osobou, nebo zda navrhovateli, jeho statutaÂrnõÂm orgaÂnuÊm nebo cÏlenuÊm statutaÂrnõÂch
orgaÂnuÊ byla ulozÏena pokuta za zaÂvazÏneÂ nebo opakovaneÂ porusÏenõÂ celnõÂch nebo danÏovyÂch prÏedpisuÊ,
je-li navrhovatel praÂvnickou osobou,
naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ oznacÏenõÂ vybranyÂch
vyÂrobkuÊ vyraÂbeÏnyÂch, zpracovaÂvanyÂch, skladovanyÂch, prÏijõÂmanyÂch, odesõÂlanyÂch nebo uzÏõÂvanyÂch
pro vlastnõÂ spotrÏebu a uÂcÏel uzÏitõÂ,
vyÂpis z obchodnõÂho rejstrÏõÂku nebo vyÂpis z zÏivnostenskeÂho rejstrÏõÂku18), kteryÂ nesmõÂ byÂt starsÏõÂ võÂce
nezÏ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ,
vyÂpis z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ19), je-li navrhovatelem fyzickaÂ osoba, nebo vyÂpisy z evidence
RejstrÏõÂku trestuÊ statutaÂrnõÂho orgaÂnu nebo cÏlenuÊ
statutaÂrnõÂch orgaÂnuÊ, je-li navrhovatelem praÂvnickaÂ
osoba, ktereÂ nesmeÏjõÂ byÂt v den podaÂnõÂ naÂvrhu
starsÏõÂ võÂce nezÏ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ; pokud navrhovatel, statutaÂrnõÂ orgaÂn navrhovatele nebo cÏlen statutaÂrnõÂho orgaÂnu navrhovatele pobyÂval v poslednõÂch trÏech letech neprÏetrzÏiteÏ 6 meÏsõÂcuÊ v jineÂm
staÂteÏ, prÏedlozÏõÂ rovneÏzÏ doklad tohoto staÂtu obdobnyÂ vyÂpisu z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ, a nenõÂ-li tõÂmto jinyÂm staÂtem takovyÂ doklad vydaÂvaÂn,
prÏedlozÏõÂ uvedeneÂ osoby mõÂsto dokladu cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ.

(3) NaÂzev vybraneÂho vyÂrobku podle odstavce 2
põÂsm. n) musõÂ byÂt uveden dostatecÏneÏ prÏesnyÂm termõÂnem, kteryÂ umozÏnõÂ zjisÏteÏnõÂ totozÏnosti vybraneÂho vyÂrobku tak, aby bylo mozÏneÂ jednoznacÏneÏ stanovit, jakaÂ
sazba daneÏ je pro tento vyÂrobek stanovena.
(4) Pokud navrhovatel, statutaÂrnõÂ orgaÂn navrhovatele nebo cÏlen statutaÂrnõÂho orgaÂnu navrhovatele nenõÂ
staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ republiky, musõÂ byÂt vyÂpis
z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ19) nahrazen obdobnyÂm dokladem staÂtu, jehozÏ je navrhovatel nebo cÏlen statutaÂrnõÂho orgaÂnu navrhovatele obcÏanem, jakozÏ i staÂtuÊ, ve
kteryÂch navrhovatel nebo cÏlen statutaÂrnõÂho orgaÂnu navrhovatele pobyÂval v poslednõÂch trÏech letech neprÏetr-
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zÏiteÏ 6 meÏsõÂcuÊ. Pokud neÏkteryÂ z dotcÏenyÂch staÂtuÊ takovyÂ
doklad nevydaÂvaÂ, prÏedlozÏõÂ uvedeneÂ osoby mõÂsto dokladu cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ.
(5) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o vydaÂnõÂ povolenõÂ
pouze tehdy, jestlizÏe naÂvrh na vydaÂnõÂ povolenõÂ obsahuje naÂlezÏitosti uvedeneÂ v odstavci 2 a navrhovatel nenõÂ
v likvidaci nebo v konkursnõÂm rÏõÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu20). MaÂ-li navrhovatel nedoplatek na
danõÂch nebo clu nebo nedoplatek na pojistneÂm a na
penaÂle na verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ nebo na pojistneÂm a na penaÂle na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na
staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, celnõÂ rÏeditelstvõÂ vydaÂ povolenõÂ pouze tehdy, je-li zajisÏteÏno uhrazenõÂ tohoto nedoplatku.
(6) Navrhovatel je povinen na vyÂzvu celnõÂho
uÂrÏadu nebo celnõÂho rÏeditelstvõÂ uveÂst a dolozÏit dalsÏõÂ
uÂdaje potrÏebneÂ pro spraÂvu danõÂ.
(7) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ proveÏrÏõÂ uÂdaje uvedeneÂ v naÂvrhu a v prÏõÂpadeÏ pochybnostõÂ o jejich spraÂvnosti nebo
uÂplnosti vyzve navrhovatele, aby uÂdaje blõÂzÏe vysveÏtlil,
zmeÏnil, doplnil a dolozÏil, a zaÂrovenÏ urcÏõÂ lhuÊtu, v nõÂzÏ je
navrhovatel povinen na vyÂzvu odpoveÏdeÏt. Po marneÂm
uplynutõÂ stanoveneÂ lhuÊty celnõÂ rÏeditelstvõÂ naÂvrh odlozÏõÂ.
(8) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ stanovõÂ pro kazÏdyÂ danÏovyÂ
sklad vyÂsÏi zajisÏteÏnõÂ daneÏ a vydaÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ
danÏoveÂho skladu pouze tehdy, zajistõÂ-li navrhovatel
danÏ podle § 21.
(9) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ vydaÂvaÂ samostatneÂ povolenõÂ
pro kazÏdyÂ danÏovyÂ sklad a uvaÂdõÂ v neÏm skutecÏnosti
podle odstavce 2 põÂsm. a), c), d), j) a n), s vyÂjimkou
technickeÂ dokumentace a s vyÂjimkou technologickeÂho
popisu postupu vyÂroby vybranyÂch vyÂrobkuÊ.
(10) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ muÊzÏe v povolenõÂ stanovit
dalsÏõÂ podmõÂnky pro zabezpecÏenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
nebo ulozÏit opatrÏenõÂ potrÏebnaÂ k zabraÂneÏnõÂ jejich neopraÂvneÏneÂho pouzÏitõÂ.
(11) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ prÏi vydaÂnõÂ povolenõÂ prÏideÏlõÂ
kazÏdeÂmu danÏoveÂmu skladu evidencÏnõÂ cÏõÂslo a vydaÂ
osveÏdcÏenõÂ o evidenci.
(12) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ od zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ; ve zvlaÂsÏt' slozÏityÂch prÏõÂpadech rozhodne nejdeÂle do
90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ; nelze-li vzhledem k povaze veÏci
rozhodnout ani v teÂto lhuÊteÏ, muÊzÏe ji prÏimeÏrÏeneÏ prodlouzÏit nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn. NemuÊzÏe-li
celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodnout do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ,
poprÏõÂpadeÏ do 90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ, je povinno o tom
navrhovatele s uvedenõÂm duÊvodu uveÏdomit.
(13) RozhodnutõÂ, kteryÂm se naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu nevyhovuje,
musõÂ byÂt oduÊvodneÏno.
(14) Provozovatel danÏoveÂho skladu je povinen
oznaÂmit prostrÏednictvõÂm celnõÂho uÂrÏadu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏ-
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neÂmu danÏoveÂmu skladu celnõÂmu rÏeditelstvõÂ kazÏdou
zmeÏnu skutecÏnostõÂ a uÂdajuÊ uvedenyÂch v povolenõÂ, a to
do 15 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ od jejõÂho vzniku. CelnõÂ uÂrÏad
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ danÏoveÂmu skladu zmeÏny proveÏrÏõÂ
a o vyÂsledku sepõÂsÏe protokol, kteryÂ s oznaÂmenõÂm provozovatele danÏoveÂho skladu postoupõÂ celnõÂmu rÏeditelstvõÂ.
(15) Dojde-li ke zmeÏneÏ sõÂdla nebo mõÂsta pobytu
provozovatele danÏoveÂho skladu, uÂdajuÊ o provozovanyÂch danÏovyÂch skladech podle odstavce 2 põÂsm. b),
meÏrÏicõÂch zarÏõÂzenõÂ, mnozÏstvõÂ vyraÂbeÏnyÂch nebo skladovanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ, celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne
o zmeÏneÏ puÊvodnõÂho povolenõÂ.
(16) Dojde-li ke zmeÏneÏ ostatnõÂch uÂdajuÊ uvedenyÂch v povolenõÂ, celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o vydaÂnõÂ
noveÂho povolenõÂ a o odejmutõÂ povolenõÂ prÏedchozõÂho.
(17) PovolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu zanikaÂ
a) zaÂnikem praÂvnickeÂ osoby, je-li plaÂtce praÂvnickou
osobou,
b) uÂmrtõÂm plaÂtce nebo nabytõÂm praÂvnõÂ moci rozsudku soudu o prohlaÂsÏenõÂ provozovatele za
mrtveÂho,
c) nabytõÂm praÂvnõÂ moci usnesenõÂ soudu o zamõÂtnutõÂ
naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ konkursu pro nedostatek
majetku nebo nabytõÂm praÂvnõÂ moci usnesenõÂ
soudu, kteryÂm se rusÏõÂ konkurs na majetek plaÂtce,
nebo
d) dnem zaÂniku zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ21).
(18) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu odejme, jestlizÏe
a) pominuly duÊvody, na jejichzÏ zaÂkladeÏ bylo vydaÂno,
b) plaÂtce po udeÏlenõÂ povolenõÂ neplnõÂ povinnosti,
ktereÂ jsou podmõÂnkou pro jeho vydaÂnõÂ podle odstavce 5, nebo nevede rÏaÂdneÏ uÂcÏetnictvõÂ nebo evidenci podle tohoto zaÂkona (§ 37 a 38), nebo jinak
porusÏuje povinnosti provozovatele danÏoveÂho
skladu a ani ulozÏenõÂ pokuty nevedlo k naÂpraveÏ
nebo nejsou splneÏny podmõÂnky zabezpecÏenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ prÏed neopraÂvneÏnyÂm pouzÏitõÂm
uvedeneÂ v povolenõÂ,
c) plaÂtce o odneÏtõÂ povolenõÂ pozÏaÂdaÂ,
d) plaÂtce po dobu trÏõÂ po sobeÏ jdoucõÂch kalendaÂrÏnõÂch
meÏsõÂcuÊ bezduÊvodneÏ neprovozuje danÏovyÂ sklad,
nebo
e) plaÂtce ani na vyÂzvu celnõÂho uÂrÏadu ve stanoveneÂ
lhuÊteÏ nedoplnõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ.
(19) Pokud je plaÂtci, kteryÂ je provozovatelem
dvou cÏi võÂce danÏovyÂch skladuÊ, odejmuto povolenõÂ
k provozovaÂnõÂ neÏktereÂho danÏoveÂho skladu podle odstavce 18 põÂsm. b), odejmou se mu takeÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ ostatnõÂch danÏovyÂch skladuÊ.
(20) Bylo-li povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho
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skladu odejmuto podle odstavce 18 põÂsm. b), d), e)
nebo podle odstavce 19, muÊzÏe byÂt takoveÂmu provozovateli danÏoveÂho skladu vydaÂno noveÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu nejdrÏõÂve po dvou letech po
nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o odejmutõÂ povolenõÂ
k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu.
(21) Zanikne-li povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho
skladu nebo je-li toto povolenõÂ odejmuto,
a) plaÂtce provede za prÏõÂtomnosti zameÏstnance, kteryÂ
pracuje v celnõÂm uÂrÏadu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂm danÏoveÂmu skladu, ve stejneÂ lhuÊteÏ, nejpozdeÏji vsÏak do
5 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ, inventarizaci zaÂsob vybranyÂch
vyÂrobkuÊ a nejpozdeÏji naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den po
provedenõÂ inventarizace prÏedlozÏõÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ
a zaplatõÂ danÏ; v prÏõÂpadeÏ podle odstavce 17 põÂsm. b)
inventarizaci ve stejneÂ lhuÊteÏ provede deÏdic nebo
soudem stanovenyÂ spraÂvce; celnõÂ uÂrÏad muÊzÏe v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech, zejmeÂna s prÏihleÂdnutõÂm
k rozsahu zaÂsob, prodlouzÏit lhuÊtu k provedenõÂ inventarizace zaÂsob vybranyÂch vyÂrobkuÊ, nejdeÂle
vsÏak na 10 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ. NenõÂ-li inventarizace
ve stanoveneÂ lhuÊteÏ deÏdicem nebo stanovenyÂm
spraÂvcem provedena, provede inventarizaci celnõÂ
uÂrÏad. Inventarizace nemusõÂ byÂt provedena, bylo-li v souvislosti se zmeÏnou uÂdajuÊ podle odstavce 16 vydaÂno povolenõÂ noveÂ,
b) celnõÂ uÂrÏad pouzÏije zajisÏteÏnõÂ daneÏ na uÂhradu pohledaÂvek tyÂkajõÂcõÂch se daneÏ a prÏõÂpadnyÂ zuÊstatek zajisÏteÏnõÂ daneÏ vraÂtõÂ do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ od pouzÏitõÂ zajisÏteÏnõÂ na uÂhradu pohledaÂvek tyÂkajõÂcõÂch se
daneÏ vcÏetneÏ jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ,
c) celnõÂ uÂrÏad v prÏõÂpadeÏ, zÏe zajisÏteÏnõÂ daneÏ je poskytnuto formou rucÏenõÂ, pozÏaÂdaÂ rucÏitele o uÂhradu pohledaÂvek tyÂkajõÂcõÂch se daneÏ vcÏetneÏ jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ.
(22) DalsÏõÂ naÂlezÏitosti naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ
k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu jsou pro mineraÂlnõÂ
oleje stanoveny v § 61 a pro tabaÂkoveÂ vyÂrobky v § 117.
§ 21
ZajisÏteÏnõÂ daneÏ
(1) ZajisÏteÏnõÂ daneÏ muÊzÏe byÂt poskytnuto
a) slozÏenõÂm nebo prÏevodem financÏnõÂch prostrÏedkuÊ
na depozitnõÂ uÂcÏet pro zajisÏteÏnõÂ daneÏ zrÏõÂzenyÂ celnõÂm uÂrÏadem, prÏicÏemzÏ slozÏiteli nevznikaÂ naÂrok na
uÂrok ze slozÏeneÂ cÏaÂstky,
b) bankovnõÂ zaÂrukou, nebo
c) rucÏenõÂm, pokud osobu rucÏitele povolõÂ celnõÂ rÏeditelstvõÂ nebo celnõÂ uÂrÏad.
(2) Za zajisÏteÏnõÂ daneÏ rovnocenneÂ slozÏenõÂ hotovosti na depozitnõÂ uÂcÏet pro zajisÏteÏnõÂ daneÏ zrÏõÂzenyÂ celnõÂm uÂrÏadem se povazÏuje:
a) poskytnutõÂ sÏeku, jehozÏ proplacenõÂ je zarucÏeno
bankou, nebo
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b) prÏedlozÏenõÂ jineÂho dokumentu uznaneÂho celnõÂm
uÂrÏadem jako prostrÏedek platby.
(3) MaÂ-li byÂt danÏ zajisÏteÏna rucÏenõÂm, rucÏitel v zaÂrucÏnõÂ listineÏ podle vzoru a naÂlezÏitostõÂ stanovenyÂch
v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu musõÂ prohlaÂsit, zÏe
s dluzÏnõÂkem splnõÂ zarucÏenou vyÂsÏi daneÏ a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ do vyÂsÏe uvedeneÂ v zaÂrucÏnõÂ listineÏ.
(4) JestlizÏe dluzÏnõÂk nezaplatõÂ danÏ v zaÂkonneÂ lhuÊteÏ
jejõÂ splatnosti, celnõÂ uÂrÏad jej vyzve k jejõÂmu zaplacenõÂ.
Byla-li danÏ zajisÏteÏna rucÏenõÂm, zasÏle celnõÂ uÂrÏad tuto vyÂzvu rucÏiteli na veÏdomõÂ.
(5) CelnõÂ uÂrÏad pouzÏije zajisÏteÏnõÂ daneÏ na uÂhradu
daneÏ, pokud danÏ nenõÂ zaplacena v zaÂkonneÂ lhuÊteÏ jejõÂ
splatnosti.
(6) Byla-li danÏ zajisÏteÏna rucÏenõÂm, celnõÂ uÂrÏad vyzve
rucÏitele ke splneÏnõÂ rucÏitelskeÂho zaÂvazku, pokud nenõÂ
danÏ zaplacena v zaÂkonneÂ lhuÊteÏ jejõÂ splatnosti a vyÂzva
dluzÏnõÂkovi k zaplacenõÂ daneÏ a jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ, vydanaÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu upravujõÂcõÂho
spraÂvu danõÂ, byla marnaÂ.
(7) RucÏitel muÊzÏe i bez udaÂnõÂ duÊvoduÊ sveÂ rucÏenõÂ
vypoveÏdeÏt, uÂcÏinky vyÂpoveÏdi jsou naplneÏny azÏ
16. dnem po dorucÏenõÂ vyÂpoveÏdi celnõÂmu uÂrÏadu nebo
celnõÂmu rÏeditelstvõÂ. RucÏitel vsÏak rucÏõÂ za vsÏechny zaÂvazky k placenõÂ spotrÏebnõÂ daneÏ, ktereÂ v obdobõÂ od
okamzÏiku nabytõÂ uÂcÏinnosti povolenõÂ rucÏit do nabytõÂ
uÂcÏinnosti vyÂpoveÏdi rucÏenõÂ vznikly nebo vzniknou.
(8) Pro kazÏdyÂ danÏovyÂ sklad musõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ
odpovõÂdat, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak (§ 77
odst. 3),
a) vyÂsÏi daneÏ, kteraÂ prÏipadaÂ na vybraneÂ vyÂrobky,
u nichzÏ provozovatel danÏoveÂho skladu prÏedpoklaÂdaÂ, zÏe bude zahaÂjena jejich doprava ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ, ve ktereÂm se zajisÏteÏnõÂ daneÏ poskytuje; minimaÂlnõÂ vyÂsÏe zajisÏteÏnõÂ daneÏ vsÏak musõÂ odpovõÂdat jedneÂ dvanaÂctineÏ vyÂsÏe daneÏ, kteraÂ prÏipadala na vybraneÂ vyÂrobky, u nichzÏ provozovatel
danÏoveÂho skladu zahaÂjil dopravu v beÏzÏneÂm roce
bezprostrÏedneÏ prÏedchaÂzejõÂcõÂm zdanÏovacõÂmu obdobõÂ, ve ktereÂm se zajisÏteÏnõÂ daneÏ poskytuje,
b) jedneÂ dvanaÂctineÏ vyÂsÏe danÏoveÂ povinnosti, kteraÂ
provozovateli danÏoveÂho skladu vznikla podle § 8
prÏi vyÂrobeÏ vybranyÂch vyÂrobkuÊ v beÏzÏneÂm roce
bezprostrÏedneÏ prÏedchaÂzejõÂcõÂm zdanÏovacõÂmu obdobõÂ, ve ktereÂm se zajisÏteÏnõÂ daneÏ poskytuje; to se
tyÂkaÂ jen teÏch vybranyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ jsou
v tomto zdanÏovacõÂm obdobõÂ umõÂsteÏny v danÏoveÂm
skladu v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od
daneÏ a u nichzÏ danÏ jizÏ nenõÂ zajisÏteÏna podle põÂsmene a),
c) jedneÂ dvanaÂctineÏ vyÂsÏe daneÏ, kteraÂ prÏipadaÂ na vybraneÂ vyÂrobky prÏijateÂ provozovatelem danÏoveÂho
skladu v beÏzÏneÂm roce bezprostrÏedneÏ prÏedchaÂzejõÂcõÂm zdanÏovacõÂmu obdobõÂ, ve ktereÂm se zajisÏteÏnõÂ
daneÏ poskytuje; to se tyÂkaÂ jen teÏch vybranyÂch vyÂ-
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robkuÊ, ktereÂ jsou v tomto zdanÏovacõÂm obdobõÂ
umõÂsteÏny v danÏoveÂm skladu v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ a u nichzÏ danÏ jizÏ nenõÂ
zajisÏteÏna podle põÂsmene a) nebo b).
(9) V prÏõÂpadeÏ noveÏ zalozÏeneÂho danÏoveÂho skladu
musõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ odpovõÂdat ocÏekaÂvaneÂ danÏoveÂ povinnosti nebo vyÂsÏi daneÏ podle odstavce 8 za jednu dvanaÂctinu beÏzÏneÂho roku bezprostrÏedneÏ naÂsledujõÂcõÂho po
zdanÏovacõÂm obdobõÂ, ve ktereÂm byl danÏovyÂ sklad zalozÏen. Za den zalozÏenõÂ danÏoveÂho skladu se povazÏuje
den, kdy povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu nabylo praÂvnõÂ moci.
(10) Provozovatel danÏoveÂho skladu je povinen
pruÊbeÏzÏneÏ sledovat vyÂsÏi zajisÏteÏnõÂ daneÏ a prÏedaÂvat celnõÂmu uÂrÏadu podle jeho pozÏadavkuÊ evidencÏnõÂ uÂdaje
vztahujõÂcõÂ se k danÏoveÂ povinnosti, kteraÂ vznikla prÏi
vyÂrobeÏ vybranyÂch vyÂrobkuÊ.
(11) Provozovatel danÏoveÂho skladu je povinen
sledovat vyÂsÏi zajisÏteÏnõÂ daneÏ. Pokud soucÏet skutecÏneÂ
vyÂsÏe danÏoveÂ povinnosti a vyÂsÏe daneÏ podle odstavce 8
za trÏi po sobeÏ jdoucõÂ zdanÏovacõÂ obdobõÂ je vysÏsÏõÂ nezÏ
soucÏet trÏõÂ dvanaÂctin vyÂsÏe danÏoveÂ povinnosti, kteraÂ
vznikla prÏi vyÂrobeÏ vybranyÂch vyÂrobkuÊ v beÏzÏneÂm roce,
a trÏõÂ dvanaÂctin vyÂsÏe daneÏ, kteraÂ prÏipadaÂ na vybraneÂ
vyÂrobky prÏijateÂ provozovatelem danÏoveÂho skladu
v beÏzÏneÂm roce, je provozovatel danÏoveÂho skladu povinen zvyÂsÏit zajisÏteÏnõÂ daneÏ ve lhuÊteÏ 10 dnõÂ ode dne zjisÏteÏnõÂ rozdõÂlu. To neplatõÂ v prÏõÂpadech, kdy bylo podle
odstavce 13 povoleno snõÂzÏenõÂ vyÂsÏe zajisÏteÏnõÂ daneÏ nebo
od zajisÏteÏnõÂ daneÏ bylo upusÏteÏno.
(12) Pokud bude vyÂsÏe danÏoveÂ povinnosti vznikleÂ
podle § 8 prÏi vyÂrobeÏ vybranyÂch vyÂrobkuÊ a daneÏ prÏipadajõÂcõÂ na vybraneÂ vyÂrobky prÏijateÂ provozovatelem
danÏoveÂho skladu, ktereÂ nevstupujõÂ do vyÂroby, nizÏsÏõÂ
o 20 % nezÏ vyÂsÏe zajisÏteÏnõÂ daneÏ ve trÏech po sobeÏ jdoucõÂch zdanÏovacõÂch obdobõÂch, provozovatel danÏoveÂho
skladu muÊzÏe prostrÏednictvõÂm celnõÂho uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂho danÏoveÂmu skladu pozÏaÂdat celnõÂ rÏeditelstvõÂ o snõÂzÏenõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ. CelnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o zÏaÂdosti
do 30 dnuÊ ode dne, kdy mu byla dorucÏena, pokud byla
danÏ zajisÏteÏna slozÏenõÂm nebo prÏevodem financÏnõÂch prostrÏedkuÊ na depozitnõÂ uÂcÏet pro zajisÏteÏnõÂ daneÏ zrÏõÂzenyÂ
celnõÂm uÂrÏadem, celnõÂ uÂrÏad rozdõÂl na zajisÏteÏnõÂ daneÏ vraÂtõÂ
provozovateli danÏoveÂho skladu do 10 dnuÊ ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o snõÂzÏenõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ.
(13) Provozovatel danÏoveÂho skladu muÊzÏe teÂzÏ pozÏaÂdat o snõÂzÏenõÂ vyÂsÏe zajisÏteÏnõÂ daneÏ nebo o upusÏteÏnõÂ od
zajisÏteÏnõÂ daneÏ. CelnõÂ rÏeditelstvõÂ muÊzÏe povolit snõÂzÏenõÂ
zajisÏteÏnõÂ daneÏ nebo povolit upusÏteÏnõÂ od zajisÏteÏnõÂ daneÏ,
pokud nejsou pochybnosti o danÏoveÂ spolehlivosti zÏadatele, s tõÂm, zÏe zÏadatel vykazuje dlouhodobou financÏnõÂ stabilitu, plnõÂ rÏaÂdneÏ a vcÏas sveÂ platebnõÂ povinnosti, je schopen plneÏ dostaÂt svyÂm financÏnõÂm zaÂvazkuÊm a aktivneÏ spolupracuje s celnõÂmi orgaÂny. ZÏadatel
prokazuje svoji danÏovou spolehlivost, dlouhodobou
financÏnõÂ stabilitu, plneÏnõÂ platebnõÂch povinnostõÂ a schop-

nost dostaÂt zaÂvazkuÊm zpuÊsobem, kteryÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(14) RozhodnutõÂ, kteryÂm celnõÂ rÏeditelstvõÂ povolõÂ
snõÂzÏenõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ nebo upusÏteÏnõÂ od jeho poskytnutõÂ, se vydaÂvaÂ na dobu urcÏitou, a to nejdeÂle na dobu
jednoho roku ode dne vydaÂnõÂ tohoto povolenõÂ. O vydaÂnõÂ noveÂho povolenõÂ je provozovatel danÏoveÂho skladu
nebo navrhovatel povinen pozÏaÂdat nejpozdeÏji trÏi kalendaÂrÏnõÂ meÏsõÂce prÏed ukoncÏenõÂm doby platnosti prÏedchozõÂho povolenõÂ, pokud chce, aby mu bylo poskytnuto neprÏerusÏeneÏ snõÂzÏenõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ nebo upusÏteÏnõÂ
od jeho poskytnutõÂ. CelnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o naÂvrhu na snõÂzÏenõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ nebo upusÏteÏnõÂ od jeho
poskytnutõÂ do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ od zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ;
ve zvlaÂsÏt' slozÏityÂch prÏõÂpadech rozhodne nejdeÂle do
90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ. Nelze-li vzhledem k povaze veÏci
rozhodnout ani v teÂto lhuÊteÏ, muÊzÏe ji prÏimeÏrÏeneÏ prodlouzÏit nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn. NemuÊzÏe-li
celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodnout do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ,
poprÏõÂpadeÏ do 90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ, je povinno o tom
navrhovatele s uvedenõÂm duÊvoduÊ uveÏdomit.
(15) K noveÂ zÏaÂdosti podaneÂ prÏed uplynutõÂm trÏõÂ
meÏsõÂcuÊ od nabytõÂ praÂvnõÂ moci zamõÂtaveÂho rozhodnutõÂ
se neprÏihlõÂzÏõÂ.
(16) Provozovatel danÏoveÂho skladu je povinen
oznaÂmit celnõÂmu uÂrÏadu kazÏdou zmeÏnu skutecÏnostõÂ,
na jejichzÏ zaÂkladeÏ bylo vydaÂno rozhodnutõÂ o snõÂzÏenõÂ
zajisÏteÏnõÂ daneÏ nebo o upusÏteÏnõÂ od jeho poskytnutõÂ, a to
do 15 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ ode dne vzniku zmeÏny. CelnõÂ
uÂrÏad u provozovatele danÏoveÂho skladu zmeÏny proveÏrÏõÂ
a o vyÂsledku sepõÂsÏe protokol, kteryÂ s oznaÂmenõÂm provozovatele danÏoveÂho skladu postoupõÂ celnõÂmu rÏeditelstvõÂ.
(17) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ muÊzÏe zmeÏnit nebo zrusÏit
rozhodnutõÂ o snõÂzÏenõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ nebo o upusÏteÏnõÂ
od jeho poskytnutõÂ, pokud by bylo ohrozÏeno zaplacenõÂ
daneÏ nebo pokud se zmeÏnõÂ skutecÏnosti, na jejichzÏ zaÂkladeÏ bylo zajisÏteÏnõÂ daneÏ snõÂzÏeno nebo bylo od neÏj
upusÏteÏno.
(18) ZajisÏteÏnõÂ daneÏ daÂle upravujõÂ § 58, 77 a 90.
§ 21a
PovolenõÂ rucÏitele
(1) RucÏitelem muÊzÏe byÂt fyzickaÂ osoba s mõÂstem
pobytu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo praÂvnickaÂ
osoba, ktereÂ bylo povoleno byÂt rucÏitelem celnõÂm rÏeditelstvõÂm nebo celnõÂm uÂrÏadem.
(2) RucÏitelem nemuÊzÏe byÂt
a) dluzÏnõÂk nebo cÏlen statutaÂrnõÂho nebo dozorcÏõÂho
orgaÂnu nebo spolecÏnõÂk dluzÏnõÂka, zameÏstnanec
nebo zameÏstnavatel dluzÏnõÂka,
b) osoba, kteraÂ vlastnõÂ, kontroluje nebo maÂ prÏõÂmo cÏi
neprÏõÂmo v drzÏenõÂ 5 % nebo võÂce hodnoty akciõÂ
nebo podõÂluÊ s hlasovacõÂm praÂvem dluzÏnõÂka,
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c) prÏõÂslusÏnõÂk rodiny dluzÏnõÂka.
(3) MaÂ-li byÂt zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu poskytnuto rucÏenõÂm, o povolenõÂ rucÏitele rozhoduje celnõÂ rÏeditelstvõÂ, ktereÂ takeÂ rozhoduje
o povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu. PovolenõÂ
zajistit danÏ rucÏenõÂm je soucÏaÂstõÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ
danÏoveÂho skladu.
(4) MaÂ-li byÂt zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro dopravu vybranyÂch vyÂrobkuÊ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od
daneÏ poskytnuto rucÏenõÂm, o povolenõÂ rucÏitele rozhoduje celnõÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ danÏoveÂmu skladu odeslaÂnõÂ, pokud zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro dopravu vybranyÂch vyÂrobkuÊ nenõÂ poskytovaÂno ze zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu.
(5) PovolenõÂ rucÏit lze vydat pouze takoveÂ osobeÏ,
jejõÂzÏ financÏnõÂ situace je takovaÂ, zÏe muÊzÏe za osobu, ktereÂ
rucÏõÂ, zaplatit danÏ vcÏetneÏ jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ do vyÂsÏe
zarucÏeneÂ cÏaÂstky uvedeneÂ v zaÂrucÏnõÂ listineÏ.
(6) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ nebo celnõÂ uÂrÏad nevydaÂ povolenõÂ rucÏit nebo takoveÂ povolenõÂ rucÏiteli odejme v prÏõÂpadech, kdy maÂ opraÂvneÏneÂ pochybnosti o schopnosti
rucÏitele plnit jeho rucÏitelskeÂ zaÂvazky.
(7) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ nebo celnõÂ uÂrÏad jsou opraÂvneÏny pozÏadovat po zÏadateli o povolenõÂ rucÏitele informace tyÂkajõÂcõÂ se rucÏitele obdobneÂ jako v prÏõÂpadeÏ, kdy
provozovatel danÏoveÂho skladu podaÂvaÂ zÏaÂdost o snõÂzÏenõÂ
zajisÏteÏnõÂ daneÏ nebo o upusÏteÏnõÂ od poskytnutõÂ zajisÏteÏnõÂ
daneÏ.
(8) Je-li odejmuto povolenõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ rucÏenõÂm prÏi provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu, rozhodnutõÂ celnõÂho rÏeditelstvõÂ o odejmutõÂ povolenõÂ se dorucÏõÂ provozovateli danÏoveÂho skladu. OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ
nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(9) Je-li odejmuto povolenõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ rucÏenõÂm pro dopravu vybranyÂch vyÂrobkuÊ a danÏ nebyla zajisÏteÏna ze zajisÏteÏnõÂ daneÏ prÏi provozovaÂnõÂ danÏoveÂho
skladu, rozhodnutõÂ celnõÂho uÂrÏadu o odejmutõÂ povolenõÂ
se dorucÏõÂ osobeÏ, kteraÂ prÏi dopraveÏ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
maÂ danÏ zajistit nebo danÏ zajistila. OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o odejmutõÂ povolenõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(10) ZjistõÂ-li kteryÂkoli orgaÂn celnõÂ spraÂvy nebo
uÂzemnõÂ financÏnõÂ orgaÂn skutecÏnosti sveÏdcÏõÂcõÂ o neschopnosti nebo nevuÊli plnit rucÏitelskeÂ zaÂvazky rucÏitelem,
oznaÂmõÂ tyto skutecÏnosti nejpozdeÏji prvnõÂ pracovnõÂ
den po zjisÏteÏnõÂ celnõÂmu orgaÂnu, kteryÂ vydal povolenõÂ
k rucÏenõÂ.
§ 22
OpraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce pro opakovaneÂ prÏijõÂmaÂnõÂ
vybranyÂch vyÂrobkuÊ
(1) OpraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce muÊzÏe vybraneÂ vyÂrobky
opakovaneÏ prÏijõÂmat v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ jen na zaÂkladeÏ povolenõÂ vydaneÂho celnõÂm
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rÏeditelstvõÂm na naÂvrh podanyÂ prostrÏednictvõÂm celnõÂho
uÂrÏadu.
(2) V naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ musõÂ byÂt uvedeny tyto naÂlezÏitosti:
a) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) plaÂtce, je-li navrhovatel praÂvnickou
osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ
firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo
plaÂtce, je-li navrhovatel fyzickou osobou,
b) prÏedpoklaÂdanyÂ rocÏnõÂ objem vybranyÂch vyÂrobkuÊ
prÏijõÂmanyÂch v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ
od daneÏ,
c) naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ oznacÏenõÂ vybranyÂch
vyÂrobkuÊ prÏijõÂmanyÂch v rezÏimu podmõÂneÏneÂho
osvobozenõÂ od daneÏ,
d) cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ navrhovatele, zÏe neporusÏuje
podmõÂnky stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy pro ochranu zÏivota a zdravõÂ osob a zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ,
e) doklad o tom, zda a v jakeÂ vyÂsÏi maÂ navrhovatel
v CÏeskeÂ republice nedoplatek evidovanyÂ celnõÂm
nebo financÏnõÂm uÂrÏadem nebo nedoplatek na pojistneÂm a na penaÂle na verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ
nebo na pojistneÂm a na penaÂle na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, kteryÂ nesmõÂ byÂt v den podaÂnõÂ naÂvrhu starsÏõÂ
võÂce nezÏ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ,
f) cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ navrhovatele, zda mu byla udeÏlena pokuta za zaÂvazÏneÂ nebo opakovaneÂ porusÏenõÂ
celnõÂch nebo danÏovyÂch prÏedpisuÊ, je-li navrhovatel
fyzickou osobou, nebo zda navrhovateli, jeho statutaÂrnõÂm orgaÂnuÊm nebo cÏlenuÊm statutaÂrnõÂch
orgaÂnuÊ byla ulozÏena pokuta za zaÂvazÏneÂ nebo opakovaneÂ porusÏenõÂ celnõÂch nebo danÏovyÂch prÏedpisuÊ,
je-li navrhovatel praÂvnickou osobou,
g) sdeÏlenõÂ o zpuÊsobu zajisÏteÏnõÂ daneÏ,
h) vyÂpis z obchodnõÂho rejstrÏõÂku nebo vyÂpis z zÏivnostenskeÂho rejstrÏõÂku18), kteryÂ nesmõÂ byÂt starsÏõÂ võÂce
nezÏ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ,
i) vyÂpis z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ19), je-li navrhovatelem fyzickaÂ osoba, nebo vyÂpisy z evidence
RejstrÏõÂku trestuÊ statutaÂrnõÂho orgaÂnu nebo cÏlenuÊ
statutaÂrnõÂch orgaÂnuÊ, je-li navrhovatelem praÂvnickaÂ
osoba, ktereÂ nesmeÏjõÂ byÂt v den podaÂnõÂ naÂvrhu
starsÏõÂ võÂce nezÏ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ; pokud navrhovatel, statutaÂrnõÂ orgaÂn navrhovatele nebo cÏlen statutaÂrnõÂho orgaÂnu navrhovatele pobyÂval v poslednõÂch trÏech letech neprÏetrzÏiteÏ 6 meÏsõÂcuÊ v jineÂm
staÂteÏ, prÏedlozÏõÂ rovneÏzÏ doklad tohoto staÂtu obdobnyÂ vyÂpisu z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ. Pokud
neÏkteryÂ z dotcÏenyÂch staÂtuÊ takovyÂ doklad nevydaÂvaÂ, prÏedlozÏõÂ uvedeneÂ osoby mõÂsto dokladu
cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ.
(3) NaÂzev vybraneÂho vyÂrobku podle odstavce 2
põÂsm. c) musõÂ byÂt uveden dostatecÏneÏ prÏesnyÂm termõÂ-

Strana 450

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 43 / 2007

nem, kteryÂ umozÏnõÂ zjisÏteÏnõÂ totozÏnosti vybraneÂho vyÂrobku tak, aby bylo mozÏneÂ jednoznacÏneÏ stanovit, jakaÂ
sazba daneÏ je pro tento vyÂrobek stanovena.
(4) Pokud navrhovatel, statutaÂrnõÂ orgaÂn navrhovatele nebo cÏlen statutaÂrnõÂho orgaÂnu navrhovatele nenõÂ
staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ republiky, musõÂ byÂt vyÂpis
z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ19) nahrazen obdobnyÂm dokladem staÂtu, jehozÏ je navrhovatel nebo cÏlen statutaÂrnõÂho orgaÂnu navrhovatele obcÏanem, jakozÏ i staÂtuÊ, ve
kteryÂch navrhovatel nebo cÏlen statutaÂrnõÂho orgaÂnu navrhovatele pobyÂval v poslednõÂch trÏech letech neprÏetrzÏiteÏ 6 meÏsõÂcuÊ. Pokud neÏkteryÂ z dotcÏenyÂch staÂtuÊ takovyÂ
doklad nevydaÂvaÂ, prÏedlozÏõÂ uvedeneÂ osoby mõÂsto dokladu cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ.
(5) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o vydaÂnõÂ povolenõÂ
pouze tehdy, jestlizÏe naÂvrh na vydaÂnõÂ povolenõÂ obsahuje naÂlezÏitosti uvedeneÂ v odstavci 2 a navrhovatel nenõÂ
v likvidaci nebo v konkursnõÂm rÏõÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu20). MaÂ-li navrhovatel nedoplatek na
danõÂch nebo clu nebo nedoplatek na pojistneÂm a na
penaÂle na verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ nebo na pojistneÂm a na penaÂle na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na
staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, celnõÂ rÏeditelstvõÂ vydaÂ povolenõÂ pouze tehdy, je-li zajisÏteÏno uhrazenõÂ tohoto nedoplatku.
(6) Navrhovatel je povinen na vyÂzvu celnõÂho
uÂrÏadu nebo celnõÂho rÏeditelstvõÂ uveÂst a dolozÏit dalsÏõÂ
uÂdaje potrÏebneÂ pro spraÂvu danõÂ.
(7) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ proveÏrÏõÂ uÂdaje uvedeneÂ v naÂvrhu a v prÏõÂpadeÏ pochybnostõÂ o jejich spraÂvnosti nebo
uÂplnosti vyzve navrhovatele, aby uÂdaje blõÂzÏe vysveÏtlil,
zmeÏnil, doplnil a dolozÏil, a zaÂrovenÏ urcÏõÂ lhuÊtu, v nõÂzÏ je
navrhovatel povinen na vyÂzvu odpoveÏdeÏt. Po marneÂm
uplynutõÂ stanoveneÂ lhuÊty celnõÂ rÏeditelstvõÂ naÂvrh odlozÏõÂ.
(8) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ stanovõÂ vyÂsÏi zajisÏteÏnõÂ daneÏ
a vydaÂ povolenõÂ opakovaneÏ prÏijõÂmat vybraneÂ vyÂrobky
v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ, zajistõÂ-li
navrhovatel danÏ. Ve veÏci zajisÏteÏnõÂ daneÏ platõÂ ustanovenõÂ
§ 21 obdobneÏ.
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dlouzÏit nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn. NemuÊzÏe-li
celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodnout do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ,
poprÏõÂpadeÏ do 90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ, je povinno o tom
navrhovatele s uvedenõÂm duÊvodu uveÏdomit.
(13) RozhodnutõÂ, kteryÂm se naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ vybraneÂ vyÂrobky opakovaneÏ prÏijõÂmat v rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ nevyhovuje, musõÂ
byÂt oduÊvodneÏno.
(14) OpraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce je povinen oznaÂmit
prostrÏednictvõÂm celnõÂho uÂrÏadu celnõÂmu rÏeditelstvõÂ kazÏdou zmeÏnu uÂdajuÊ uvedenyÂch v povolenõÂ do 15 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ ode dne jejõÂho vzniku. CelnõÂ uÂrÏad zmeÏny
proveÏrÏõÂ a o vyÂsledku sepõÂsÏe protokol, kteryÂ s oznaÂmenõÂm opraÂvneÏneÂho prÏõÂjemce postoupõÂ celnõÂmu rÏeditelstvõÂ.
(15) Dojde-li ke zmeÏneÏ sõÂdla nebo mõÂsta pobytu
opraÂvneÏneÂho prÏõÂjemce podle odstavce 2 põÂsm. a)
a uÂdajuÊ podle odstavce 2 põÂsm. b), celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o zmeÏneÏ puÊvodnõÂho povolenõÂ.
(16) Dojde-li ke zmeÏneÏ ostatnõÂch uÂdajuÊ uvedenyÂch v povolenõÂ, celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o vydaÂnõÂ
noveÂho povolenõÂ a o odejmutõÂ povolenõÂ prÏedchozõÂho.
a)
b)
c)

d)

(17) PovolenõÂ zanikaÂ
zaÂnikem praÂvnickeÂ osoby, je-li opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce praÂvnickou osobou,
uÂmrtõÂm opraÂvneÏneÂho prÏõÂjemce nebo nabytõÂm
praÂvnõÂ moci rozsudku soudu o prohlaÂsÏenõÂ opraÂvneÏneÂho prÏõÂjemce za mrtveÂho,
nabytõÂm praÂvnõÂ moci usnesenõÂ soudu o zamõÂtnutõÂ
naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ konkursu pro nedostatek
majetku nebo nabytõÂm praÂvnõÂ moci usnesenõÂ
soudu, kteryÂm se rusÏõÂ konkurs na majetek opraÂvneÏneÂho prÏõÂjemce, nebo
dnem zaÂniku zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ21).

(11) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ prÏi vydaÂnõÂ povolenõÂ prÏideÏlõÂ
kazÏdeÂmu opraÂvneÏneÂmu prÏõÂjemci pro opakovaneÂ prÏijõÂmaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ evidencÏnõÂ cÏõÂslo a vydaÂ osveÏdcÏenõÂ o evidenci.

(18) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ odejme povolenõÂ opraÂvneÏneÂmu prÏõÂjemci, jestlizÏe
a) pominuly duÊvody, na jejichzÏ zaÂkladeÏ bylo vydaÂno,
b) opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce po vydaÂnõÂ povolenõÂ neplnõÂ
povinnosti, ktereÂ jsou podmõÂnkou pro jeho vydaÂnõÂ
podle odstavce 5, nebo nevede rÏaÂdneÏ uÂcÏetnictvõÂ
nebo evidenci podle tohoto zaÂkona (§ 39), nebo
jinak porusÏuje povinnosti opraÂvneÏneÂho prÏõÂjemce
a ani ulozÏenõÂ pokuty nevedlo k naÂpraveÏ,
c) opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce o odneÏtõÂ povolenõÂ pozÏaÂdaÂ,
nebo
d) opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce po dobu trÏõÂ po sobeÏ jdoucõÂch
kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ bezduÊvodneÏ neprÏijõÂmaÂ vybraneÂ vyÂrobky.

(12) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ od zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ; ve zvlaÂsÏt' slozÏityÂch prÏõÂpadech rozhodne nejdeÂle do
90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ; nelze-li vzhledem k povaze veÏci
rozhodnout ani v teÂto lhuÊteÏ, muÊzÏe ji prÏimeÏrÏeneÏ pro-

(19) Pokud je opraÂvneÏneÂmu prÏõÂjemci, ktereÂmu
bylo vydaÂno võÂce povolenõÂ opraÂvneÏneÂho prÏõÂjemce, odejmuto neÏktereÂ z teÏchto povolenõÂ podle odstavce 18
põÂsm. b), odejmou se mu takeÂ ostatnõÂ povolenõÂ opraÂvneÏneÂho prÏõÂjemce.

(9) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ v povolenõÂ uvede skutecÏnosti
podle odstavce 2 põÂsm. a), b) a c).
(10) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ muÊzÏe v povolenõÂ stanovit
dalsÏõÂ podmõÂnky pro zabezpecÏenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
nebo narÏõÂdit opatrÏenõÂ potrÏebnaÂ k zabraÂneÏnõÂ neopraÂvneÏneÂho pouzÏitõÂ.
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(20) Bylo-li povolenõÂ opraÂvneÏneÂmu prÏõÂjemci odejmuto podle odstavce 18 põÂsm. b) nebo d), muÊzÏe byÂt
takoveÂmu opraÂvneÏneÂmu prÏõÂjemci vydaÂno noveÂ povolenõÂ opraÂvneÏneÂho prÏõÂjemce nejdrÏõÂve po dvou letech po
nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o uvedeneÂm odejmutõÂ
povolenõÂ opraÂvneÏneÂho prÏõÂjemce. To se tyÂkaÂ i odejmutõÂ
povolenõÂ opraÂvneÏneÂho prÏõÂjemce podle odstavce 19.
(21) Zanikne-li povolenõÂ opraÂvneÏneÂho prÏõÂjemce
nebo je-li toto povolenõÂ odejmuto,
a) celnõÂ uÂrÏad pouzÏije zajisÏteÏnõÂ daneÏ na uÂhradu pohledaÂvek tyÂkajõÂcõÂch se daneÏ a prÏõÂpadnyÂ zuÊstatek zajisÏteÏnõÂ daneÏ vraÂtõÂ do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ od pouzÏitõÂ zajisÏteÏnõÂ na uÂhradu pohledaÂvek tyÂkajõÂcõÂch se
daneÏ vcÏetneÏ jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ,
b) celnõÂ uÂrÏad v prÏõÂpadeÏ, zÏe zajisÏteÏnõÂ daneÏ je poskytnuto formou rucÏenõÂ, pozÏaÂdaÂ rucÏitele o uÂhradu pohledaÂvek tyÂkajõÂcõÂch se daneÏ vcÏetneÏ jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ.
(22) DalsÏõÂ podmõÂnky, ktereÂ se tyÂkajõÂ opakovaneÂho
prÏijõÂmaÂnõÂ tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho
osvobozenõÂ od daneÏ, jsou stanoveny v § 109.
(23) DalsÏõÂ naÂlezÏitosti naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ
pro opakovaneÂ prÏijõÂmaÂnõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ jsou stanoveny v § 62.
§ 23
OpraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce pro jednoraÂzoveÂ prÏijetõÂ
vybranyÂch vyÂrobkuÊ
(1) VybraneÂ vyÂrobky lze jednoraÂzoveÏ prÏijmout
v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ jen na zaÂkladeÏ povolenõÂ vydaneÂho celnõÂm uÂrÏadem. V naÂvrhu na
vydaÂnõÂ povolenõÂ jednoraÂzoveÏ prÏijmout vybraneÂ vyÂrobky praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba uvede
a) obchodnõÂ firmu nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) plaÂtce, je-li navrhovatel praÂvnickou osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ firmu, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ
cÏõÂslo plaÂtce, je-li navrhovatel fyzickou osobou,
b) naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ oznacÏenõÂ, a mnozÏstvõÂ
vybranyÂch vyÂrobkuÊ v meÏrÏicõÂch jednotkaÂch, ktereÂ
majõÂ byÂt prÏijaty v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ.
(2) NaÂzev vybraneÂho vyÂrobku podle odstavce 1
põÂsm. b) musõÂ byÂt uveden dostatecÏneÏ prÏesnyÂm termõÂnem, kteryÂ umozÏnõÂ zjisÏteÏnõÂ totozÏnosti vybraneÂho vyÂrobku tak, aby bylo mozÏneÂ jednoznacÏneÏ stanovit, jakaÂ
sazba daneÏ je pro tento vyÂrobek stanovena.
(3) K naÂvrhu je navrhovatel povinen prÏipojit oveÏrÏenyÂ stejnopis vyÂpisu z obchodnõÂho rejstrÏõÂku nebo vyÂ-
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pisu z zÏivnostenskeÂho rejstrÏõÂku, kteryÂ nesmõÂ byÂt v den
podaÂnõÂ naÂvrhu starsÏõÂ võÂce nezÏ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ.
(4) CelnõÂ uÂrÏad stanovõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ ve vyÂsÏi odpovõÂdajõÂcõÂ vyÂsÏi daneÏ, kterou je opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce prÏijõÂmajõÂcõÂ vybraneÂ vyÂrobky jednoraÂzoveÏ po uvedenõÂ do
volneÂho danÏoveÂho obeÏhu povinen prÏiznat a zaplatit,
a rozhodne o vydaÂnõÂ povolenõÂ pouze tehdy, zajistõÂ-li
navrhovatel danÏ. Navrhovatel zajistõÂ danÏ prÏevodem
nebo slozÏenõÂm financÏnõÂch prostrÏedkuÊ na depozitnõÂ uÂcÏet
pro zajisÏteÏnõÂ daneÏ zrÏõÂzenyÂ celnõÂm uÂrÏadem, prÏicÏemzÏ po
dobu zajisÏteÏnõÂ daneÏ nevznikaÂ naÂrok na uÂrok z cÏaÂstky
slozÏeneÂ na tomto depozitnõÂm uÂcÏtu. ZajisÏteÏnõÂm daneÏ se
rozumõÂ prÏipsaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂ cÏaÂstky na depozitnõÂ uÂcÏet pro
zajisÏteÏnõÂ daneÏ zrÏõÂzenyÂ celnõÂm uÂrÏadem. Se souhlasem
navrhovatele muÊzÏe celnõÂ uÂrÏad poskytnutyÂm zajisÏteÏnõÂm
daneÏ uhradit danÏ. Pokud tak neucÏinõÂ, celnõÂ uÂrÏad rozhodne o uvolneÏnõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ do 5 pracovnõÂch dnõÂ
ode dne, kdy cÏaÂstka daneÏ byla prÏipsaÂna na urcÏenyÂ uÂcÏet
celnõÂho uÂrÏadu, v jehozÏ uÂzemnõÂ puÊsobnosti maÂ opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce sõÂdlo nebo mõÂsto pobytu.
(5) CelnõÂ uÂrÏad pouzÏije zajisÏteÏnõÂ daneÏ na uÂhradu
daneÏ vcÏetneÏ jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ, pokud nenõÂ danÏ zaplacena ve lhuÊteÏ splatnosti daneÏ stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem.
(6) Neobsahuje-li naÂvrh navrhovatele vady, celnõÂ
uÂrÏad rozhodne o vydaÂnõÂ povolenõÂ jednoraÂzoveÏ prÏijmout vybraneÂ vyÂrobky v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ nejpozdeÏji naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den po
poskytnutõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ.
(7) DalsÏõÂ podmõÂnky, ktereÂ se tyÂkajõÂ jednoraÂzoveÂho prÏijetõÂ tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ jsou stanoveny v § 109.
§ 23a
DanÏovyÂ zaÂstupce
(1) Provozovatel danÏoveÂho skladu registrovanyÂ
k dani v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ se muÊzÏe nechat na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky zastupovat svyÂm danÏovyÂm zaÂstupcem [§ 3 põÂsm. q)] jen na zaÂkladeÏ povolenõÂ
vydaneÂho celnõÂm rÏeditelstvõÂm. NaÂvrh na vydaÂnõÂ povolenõÂ podaÂvaÂ praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ maÂ
byÂt ustanovena danÏovyÂm zaÂstupcem, prostrÏednictvõÂm
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂho celnõÂho uÂrÏadu. V naÂvrhu na vydaÂnõÂ
povolenõÂ musõÂ byÂt uvedeny tyto naÂlezÏitosti:
a) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo nebo mõÂsto pobytu, uÂdaje o registraci k dani provozovatele danÏoveÂho skladu registrovaneÂho k dani v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ, potvrzeneÂ jemu prÏõÂslusÏnyÂm spraÂvcem
daneÏ a registracÏnõÂ cÏõÂslo ke spotrÏebnõÂm danõÂm27a),
b) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) navrhovatele, je-li navrhovatel

) CÏlaÂnek 15a smeÏrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. uÂnora 1992 o obecneÂ uÂpraveÏ, drzÏenõÂ, pohybu a sledovaÂnõÂ vyÂrobkuÊ
podleÂhajõÂcõÂch spotrÏebnõÂ dani, ve zneÏnõÂ smeÏrnic 92/108/EHS, 94/74/ES, 96/99/ES, 2000/44/ES a 2000/47/ES.
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praÂvnickou osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ
obchodnõÂ firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo navrhovatele, bylo-li prÏideÏleno, je-li
navrhovatel fyzickou osobou,
plnaÂ moc k zastupovaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho prÏedpisu
upravujõÂcõÂho spraÂvu danõÂ27b) udeÏlenaÂ provozovatelem danÏoveÂho skladu registrovaneÂho k dani v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ navrhovateli a põÂsemneÂ prohlaÂsÏenõÂ navrhovatele, zÏe plnou moc prÏijõÂmaÂ; prohlaÂsÏenõÂ navrhovatele, zÏe plnou moc prÏijõÂmaÂ, musõÂ
byÂt prÏedlozÏeno s uÂrÏedneÏ oveÏrÏenyÂm podpisem navrhovatele,
prÏedpoklaÂdanyÂ rocÏnõÂ objem vybranyÂch vyÂrobkuÊ
prÏijõÂmanyÂch v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ
od daneÏ,
naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ oznacÏenõÂ vybranyÂch
vyÂrobkuÊ prÏijõÂmanyÂch v rezÏimu podmõÂneÏneÂho
osvobozenõÂ od daneÏ,
doklad o tom, zda a v jakeÂ vyÂsÏi maÂ navrhovatel
v CÏeskeÂ republice nedoplatek evidovanyÂ celnõÂm
nebo financÏnõÂm uÂrÏadem nebo nedoplatek na pojistneÂm a na penaÂle na verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ
nebo na pojistneÂm a na penaÂle na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, kteryÂ nesmõÂ byÂt v den podaÂnõÂ naÂvrhu starsÏõÂ
võÂce nezÏ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ,
cÏestneÂ prohlaÂsÏenõÂ navrhovatele, zda mu byla udeÏlena pokuta za zaÂvazÏneÂ nebo opakovaneÂ porusÏenõÂ
celnõÂch nebo danÏovyÂch prÏedpisuÊ, je-li navrhovatel
fyzickou osobou, nebo zda navrhovateli, jeho statutaÂrnõÂm orgaÂnuÊm nebo cÏlenuÊm statutaÂrnõÂch
orgaÂnuÊ byla ulozÏena pokuta za zaÂvazÏneÂ nebo opakovaneÂ porusÏenõÂ celnõÂch nebo danÏovyÂch prÏedpisuÊ,
je-li navrhovatel praÂvnickou osobou,
sdeÏlenõÂ o zpuÊsobu zajisÏteÏnõÂ daneÏ,
vyÂpis z obchodnõÂho rejstrÏõÂku, pokud je v neÏm navrhovatel zapsaÂn; vyÂpis nesmõÂ byÂt starsÏõÂ võÂce nezÏ
30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ.

(2) NaÂzev vybraneÂho vyÂrobku podle odstavce 1
põÂsm. e) musõÂ byÂt uveden dostatecÏneÏ prÏesnyÂm termõÂnem, kteryÂ umozÏnõÂ zjisÏteÏnõÂ totozÏnosti vybraneÂho vyÂrobku tak, aby bylo mozÏneÂ jednoznacÏneÏ stanovit, jakaÂ
sazba daneÏ je pro tento vyÂrobek stanovena.
(3) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o vydaÂnõÂ povolenõÂ
pouze tehdy, jestlizÏe naÂvrh na vydaÂnõÂ povolenõÂ obsahuje naÂlezÏitosti uvedeneÂ v odstavci 1 a navrhovatel nenõÂ
v likvidaci nebo v konkursnõÂm rÏõÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu20). MaÂ-li navrhovatel nedoplatek na
danõÂch nebo clu nebo nedoplatek na pojistneÂm a na
penaÂle na verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ nebo na pojistneÂm a na penaÂle na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na
staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, celnõÂ rÏeditelstvõÂ vydaÂ po-

27b
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volenõÂ pouze tehdy, je-li zajisÏteÏno uhrazenõÂ tohoto nedoplatku.
(4) Navrhovatel je povinen na vyÂzvu celnõÂho
uÂrÏadu nebo celnõÂho rÏeditelstvõÂ uveÂst a dolozÏit dalsÏõÂ
uÂdaje potrÏebneÂ pro spraÂvu danõÂ.
(5) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ proveÏrÏõÂ uÂdaje uvedeneÂ v naÂvrhu a v prÏõÂpadeÏ pochybnostõÂ o jejich spraÂvnosti nebo
uÂplnosti vyzve navrhovatele, aby uÂdaje blõÂzÏe vysveÏtlil,
zmeÏnil, doplnil a dolozÏil, a zaÂrovenÏ urcÏõÂ lhuÊtu, v nõÂzÏ je
navrhovatel povinen na vyÂzvu odpoveÏdeÏt. Po marneÂm
uplynutõÂ stanoveneÂ lhuÊty celnõÂ rÏeditelstvõÂ naÂvrh odlozÏõÂ.
(6) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ vydaÂ povolenõÂ, zajistõÂ-li navrhovatel danÏ. Ve veÏci zajisÏteÏnõÂ daneÏ platõÂ ustanovenõÂ
§ 21 a 21a obdobneÏ.
(7) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ v povolenõÂ uvede skutecÏnosti
podle odstavce 1 põÂsm. a), b) a e).
(8) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ muÊzÏe v povolenõÂ stanovit
dalsÏõÂ podmõÂnky pro zabezpecÏenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
nebo narÏõÂdit opatrÏenõÂ potrÏebnaÂ k zabraÂneÏnõÂ neopraÂvneÏneÂho pouzÏitõÂ.
(9) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ prÏi vydaÂnõÂ povolenõÂ prÏideÏlõÂ
kazÏdeÂmu danÏoveÂmu zaÂstupci evidencÏnõÂ cÏõÂslo a vydaÂ
osveÏdcÏenõÂ o evidenci.
(10) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ od zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ; ve zvlaÂsÏt' slozÏityÂch prÏõÂpadech rozhodne nejdeÂle do
90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ; nelze-li vzhledem k povaze veÏci
rozhodnout ani v teÂto lhuÊteÏ, muÊzÏe ji prÏimeÏrÏeneÏ prodlouzÏit nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn. NemuÊzÏe-li
celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodnout do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ,
poprÏõÂpadeÏ do 90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ, je povinno o tom
navrhovatele s uvedenõÂm duÊvodu uveÏdomit.
(11) RozhodnutõÂ, kteryÂm se naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ vybraneÂ vyÂrobky prÏijõÂmat v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ nevyhovuje, musõÂ byÂt oduÊvodneÏno.
(12) DanÏovyÂ zaÂstupce je povinen oznaÂmit prostrÏednictvõÂm celnõÂho uÂrÏadu celnõÂmu rÏeditelstvõÂ kazÏdou
zmeÏnu uÂdajuÊ uvedenyÂch v povolenõÂ do 15 kalendaÂrÏnõÂch
dnõÂ ode dne jejõÂho vzniku. CelnõÂ uÂrÏad zmeÏny proveÏrÏõÂ
a o vyÂsledku sepõÂsÏe protokol, kteryÂ s oznaÂmenõÂm danÏoveÂho zaÂstupce postoupõÂ celnõÂmu rÏeditelstvõÂ.
(13) Dojde-li ke zmeÏneÏ sõÂdla nebo mõÂsta pobytu
podle odstavce 1 põÂsm. a) nebo b), celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o zmeÏneÏ puÊvodnõÂho povolenõÂ.
(14) Dojde-li ke zmeÏneÏ ostatnõÂch uÂdajuÊ uvedenyÂch v povolenõÂ, celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o vydaÂnõÂ
noveÂho povolenõÂ a o odejmutõÂ povolenõÂ prÏedchozõÂho.
(15) PovolenõÂ zanikaÂ

) § 10 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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a) zaÂnikem praÂvnickeÂ osoby, je-li danÏovyÂ zaÂstupce
praÂvnickou osobou,
b) uÂmrtõÂm danÏoveÂho zaÂstupce nebo nabytõÂm praÂvnõÂ
moci rozsudku soudu o prohlaÂsÏenõÂ danÏoveÂho zaÂstupce za mrtveÂho,
c) nabytõÂm praÂvnõÂ moci usnesenõÂ soudu o zamõÂtnutõÂ
naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ konkursu pro nedostatek
majetku nebo nabytõÂm praÂvnõÂ moci usnesenõÂ
soudu, kteryÂm se rusÏõÂ konkurs na majetek danÏoveÂho zaÂstupce,
d) dnem zaÂniku zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ21),
e) odvolaÂnõÂm plneÂ moci pro danÏoveÂho zaÂstupce provozovatelem danÏoveÂho skladu registrovaneÂho
k dani v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ, kteryÂ tuto plnou
moc udeÏlil, nebo
f) vypoveÏzenõÂm plneÂ moci danÏovyÂm zaÂstupcem.
(16) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ odejme povolenõÂ, jestlizÏe
a) pominuly duÊvody, na jejichzÏ zaÂkladeÏ bylo vydaÂno,
b) danÏovyÂ zaÂstupce po vydaÂnõÂ povolenõÂ neplnõÂ povinnosti, ktereÂ jsou podmõÂnkou pro jeho vydaÂnõÂ,
nebo nevede rÏaÂdneÏ uÂcÏetnictvõÂ nebo evidenci podle
tohoto zaÂkona (§ 39a), nebo jinak porusÏuje povinnosti danÏoveÂho zaÂstupce a ani ulozÏenõÂ pokuty nevedlo k naÂpraveÏ,
c) danÏovyÂ zaÂstupce o odneÏtõÂ povolenõÂ pozÏaÂdaÂ, nebo
d) danÏovyÂ zaÂstupce po dobu trÏõÂ po sobeÏ jdoucõÂch
kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ bezduÊvodneÏ neprÏijõÂmaÂ vybraneÂ vyÂrobky.
(17) Pokud je danÏoveÂmu zaÂstupci, ktereÂmu bylo
vydaÂno võÂce povolenõÂ danÏoveÂho zaÂstupce, odejmuto
neÏktereÂ z teÏchto povolenõÂ z duÊvodu uvedeneÂho v odstavci 16 põÂsm. b), odejmou se mu takeÂ ostatnõÂ povolenõÂ
danÏoveÂho zaÂstupce.
(18) Bylo-li povolenõÂ danÏoveÂmu zaÂstupci odejmuto podle odstavce 16 põÂsm. b) nebo d), muÊzÏe byÂt
takoveÂmu danÏoveÂmu zaÂstupci vydaÂno noveÂ povolenõÂ
danÏoveÂho zaÂstupce nejdrÏõÂve po dvou letech po nabytõÂ
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o uvedeneÂm odejmutõÂ povolenõÂ danÏoveÂho zaÂstupce. To se tyÂkaÂ i odejmutõÂ povolenõÂ
danÏoveÂho zaÂstupce podle odstavce 17.
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baÂkovyÂch vyÂrobkuÊ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ
od daneÏ danÏovyÂm zaÂstupcem, jsou stanoveny v § 109a.
(21) DalsÏõÂ naÂlezÏitosti naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ
podle § 23a jsou pro mineraÂlnõÂ oleje stanoveny v § 62a.
§ 24
Doprava vybranyÂch vyÂrobkuÊ v rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ
od daneÏ na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
(1) VybraneÂ vyÂrobky lze v rezÏimu podmõÂneÏneÂho
osvobozenõÂ od daneÏ dopravovat z danÏoveÂho skladu do
jineÂho danÏoveÂho skladu pouze s pruÊvodnõÂm dokladem
(§ 26), pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak (odstavec 4,
§ 58a odst. 2, § 59 odst. 4 a § 100).
(2) VybraneÂ vyÂrobky lze dopravovat pouze tehdy,
jestlizÏe provozovatel odesõÂlajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu
poskytne zajisÏteÏnõÂ daneÏ na dopravovaneÂ vybraneÂ vyÂrobky, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak (§ 58 a § 77
odst. 4). Pokud bylo poskytnuto zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro
provozovaÂnõÂ odesõÂlajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu, muÊzÏe byÂt
toto zajisÏteÏnõÂ pouzÏito pro poskytnutõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro
dopravu vybranyÂch vyÂrobkuÊ. O pouzÏitõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ
pro provozovaÂnõÂ odesõÂlajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu pro
dopravu vybranyÂch vyÂrobkuÊ rozhodne celnõÂ uÂrÏad
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ tomuto danÏoveÂmu skladu. Pokud zajisÏteÏnõÂ daneÏ podle § 21 nepokryÂvaÂ danÏ prÏipadajõÂcõÂ na
mnozÏstvõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ dopravovanyÂch v rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ, je provozovatel
odesõÂlajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu povinen poskytnout
dalsÏõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ tak, aby odpovõÂdalo vyÂsÏi daneÏ prÏipadajõÂcõÂ na mnozÏstvõÂ dopravovanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ. CelnõÂ uÂrÏad muÊzÏe na zÏaÂdost provozovatele odesõÂlajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu udeÏlit souhlas s tõÂm, aby
zajisÏteÏnõÂ daneÏ poskytl dopravce, provozovatel prÏijõÂmajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu nebo vlastnõÂk vybranyÂch vyÂrobkuÊ, pokud s tõÂm dopravce, provozovatel prÏijõÂmajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu nebo vlastnõÂk vybranyÂch vyÂrobkuÊ põÂsemneÏ souhlasõÂ. V prÏõÂpadeÏ dovozu vybranyÂch
vyÂrobkuÊ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ
(§ 34 odst. 2) poskytuje zajisÏteÏnõÂ daneÏ provozovatel
prÏijõÂmajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu.

(19) Zanikne-li povolenõÂ danÏoveÂho zaÂstupce nebo
je-li toto povolenõÂ odejmuto,
a) celnõÂ uÂrÏad pouzÏije zajisÏteÏnõÂ daneÏ na uÂhradu pohledaÂvek tyÂkajõÂcõÂch se daneÏ a prÏõÂpadnyÂ zuÊstatek zajisÏteÏnõÂ daneÏ vraÂtõÂ do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ od pouzÏitõÂ zajisÏteÏnõÂ na uÂhradu pohledaÂvek tyÂkajõÂcõÂch se
daneÏ vcÏetneÏ jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ, nebo
b) celnõÂ uÂrÏad v prÏõÂpadeÏ, zÏe zajisÏteÏnõÂ daneÏ je poskytnuto formou rucÏenõÂ, pozÏaÂdaÂ rucÏitele o uÂhradu pohledaÂvek tyÂkajõÂcõÂch se daneÏ vcÏetneÏ jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ.

(3) Provozovatel danÏoveÂho skladu je povinen
prÏed zahaÂjenõÂm dopravy vybranyÂch vyÂrobkuÊ uveÏdomit
o tom celnõÂ uÂrÏad, kteryÂ je mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ danÏoveÂmu
skladu, ze ktereÂho maÂ byÂt doprava zahaÂjena; doprava
vybranyÂch vyÂrobkuÊ muÊzÏe byÂt zahaÂjena jen se souhlasem tohoto celnõÂho uÂrÏadu. CelnõÂ uÂrÏad vydaÂ souhlas
s dopravou vybranyÂch vyÂrobkuÊ bezodkladneÏ poteÂ, co
bude splneÏna podmõÂnka zajisÏteÏnõÂ daneÏ podle odstavce 2
a podmõÂnka oznacÏenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ (§ 41
odst. 7). CelnõÂ uÂrÏad muÊzÏe stanovit lhuÊtu, ve ktereÂ majõÂ
byÂt vybraneÂ vyÂrobky dopraveny do prÏijõÂmajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu, a trasu, po ktereÂ majõÂ byÂt vybraneÂ vyÂrobky v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ dopravovaÂny.

(20) DalsÏõÂ podmõÂnky, ktereÂ se tyÂkajõÂ prÏijõÂmaÂnõÂ ta-

(4) CelnõÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ danÏoveÂmu skladu
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je opraÂvneÏn rozhodnout o tom, zÏe souhlas se zahaÂjenõÂm dopravy muÊzÏe vydaÂvat zameÏstnanec provozovatele danÏoveÂho skladu. V prÏõÂpadeÏ dopravy mezi dveÏma
danÏovyÂmi sklady teÂhozÏ provozovatele v puÊsobnosti
celnõÂho uÂrÏadu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂho pro tyto danÏoveÂ
sklady muÊzÏe uvedenyÂ celnõÂ uÂrÏad povolit dopravu bez
pruÊvodnõÂho dokladu.
(5) Doprava vybranyÂch vyÂrobkuÊ je ukoncÏena jejich prÏijetõÂm v prÏijõÂmajõÂcõÂm danÏoveÂm skladu a jejich
umõÂsteÏnõÂm v tomto danÏoveÂm skladu. Pokud bylo poskytnuto zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro dopravu vybranyÂch vyÂrobkuÊ a doprava vybranyÂch vyÂrobkuÊ byla ukoncÏena,
celnõÂ uÂrÏad rozhodne o uvolneÏnõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ do 5 pracovnõÂch dnõÂ po prÏedlozÏenõÂ potvrzeneÂho pruÊvodnõÂho
dokladu nebo po oznaÂmenõÂ ukoncÏenõÂ dopravy celnõÂm
uÂrÏadem mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂm pro danÏovyÂ sklad, ve ktereÂm byla doprava ukoncÏena, a zajisÏteÏnõÂ daneÏ vraÂtõÂ
osobeÏ, kteraÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ poskytla.
(6) Pokud se zmeÏnõÂ beÏhem dopravy v rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ mõÂsto urcÏenõÂ nebo
provozovatel prÏijõÂmajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu, je provozovatel odesõÂlajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu povinen bezodkladneÏ oznaÂmit tuto zmeÏnu celnõÂmu uÂrÏadu, kteryÂ povolil zahaÂjenõÂ dopravy. Provozovatel odesõÂlajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu je povinen rovneÏzÏ bezodkladneÏ zajistit
zaznamenaÂnõÂ zmeÏny na zadnõÂ straneÏ pruÊvodnõÂho dokladu.
§ 25
Doprava vybranyÂch vyÂrobkuÊ v rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ
od daneÏ mezi cÏlenskyÂmi staÂty
(1) VybraneÂ vyÂrobky lze v rezÏimu podmõÂneÏneÂho
osvobozenõÂ od daneÏ dopravovat mezi cÏlenskyÂmi staÂty
pouze s pruÊvodnõÂm dokladem, pokud vybraneÂ vyÂrobky jsou
a) dopravovaÂny z danÏoveÂho skladu umõÂsteÏneÂho v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ provozovateli danÏoveÂho
skladu, opraÂvneÏneÂmu prÏõÂjemci nebo danÏoveÂmu
zaÂstupci, jimzÏ bylo vydaÂno povolenõÂ na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
b) dopravovaÂny z danÏoveÂho skladu umõÂsteÏneÂho na
danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky do danÏoveÂho
skladu, opraÂvneÏneÂmu prÏõÂjemci nebo danÏoveÂmu zaÂstupci do jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, nebo
c) dopravovaÂny z danÏoveÂho skladu umõÂsteÏneÂho v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ prÏes danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky do danÏoveÂho skladu, opraÂvneÏneÂmu prÏõÂjemci nebo danÏoveÂmu zaÂstupci do jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu.
Pokud jsou vybraneÂ vyÂrobky dopravovaÂny opraÂvneÏneÂmu prÏõÂjemci pro jednoraÂzoveÂ prÏijetõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ podle § 3 põÂsm. h), musõÂ provozovatel odesõÂlajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu prÏipojit k pruÊvodnõÂmu dokladu
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doklad o zajisÏteÏnõÂ daneÏ opraÂvneÏnyÂm prÏõÂjemcem; tento
doklad musõÂ byÂt potvrzen prÏõÂslusÏnyÂm spraÂvcem daneÏ.
(2) Jsou-li vybraneÂ vyÂrobky dopravovaÂny z danÏoveÂho skladu umõÂsteÏneÂho na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky do danÏoveÂho skladu, opraÂvneÏneÂmu prÏõÂjemci
nebo danÏoveÂmu zaÂstupci v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ, provozovatel odesõÂlajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu je povinen
poskytnout zajisÏteÏnõÂ daneÏ ve vyÂsÏi daneÏ, kterou by byl
povinen prÏiznat a zaplatit prÏi uvedenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu. ZajisÏteÏnõÂ musõÂ byÂt
platneÂ pro vsÏechny cÏlenskeÂ staÂty. CelnõÂ uÂrÏad muÊzÏe na
zÏaÂdost provozovatele danÏoveÂho skladu udeÏlit souhlas
s tõÂm, aby zajisÏteÏnõÂ poskytl dopravce nebo vlastnõÂk vybranyÂch vyÂrobkuÊ, pokud s tõÂm dopravce nebo vlastnõÂk
vybranyÂch vyÂrobkuÊ põÂsemneÏ souhlasõÂ. Ve veÏci zajisÏteÏnõÂ
daneÏ pro dopravu se postupuje podle § 24 odst. 2.
(3) Provozovatel danÏoveÂho skladu je povinen
prÏed zahaÂjenõÂm dopravy vybranyÂch vyÂrobkuÊ uveÏdomit
celnõÂ uÂrÏad, kteryÂ je mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ danÏoveÂmu skladu,
ze ktereÂho maÂ byÂt doprava zahaÂjena; doprava vybranyÂch vyÂrobkuÊ muÊzÏe byÂt zahaÂjena jen se souhlasem
tohoto celnõÂho uÂrÏadu. CelnõÂ uÂrÏad vydaÂ souhlas s dopravou vybranyÂch vyÂrobkuÊ bezodkladneÏ poteÂ, co je splneÏna podmõÂnka zajisÏteÏnõÂ daneÏ podle odstavce 2 a podmõÂnka o oznacÏenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ (§ 41 odst. 7).
CelnõÂ uÂrÏad muÊzÏe stanovit lhuÊtu, ve ktereÂ maÂ byÂt doprava v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ
ukoncÏena, a trasu, po ktereÂ majõÂ byÂt vybraneÂ vyÂrobky
v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ dopravovaÂny.
(4) CelnõÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ danÏoveÂmu skladu
je opraÂvneÏn rozhodnout o tom, zÏe souhlas se zahaÂjenõÂm dopravy muÊzÏe vydaÂvat zameÏstnanec provozovatele danÏoveÂho skladu.
(5) VybraneÂ vyÂrobky musõÂ byÂt bezodkladneÏ
a) dopraveny z odesõÂlajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky do danÏoveÂho
skladu, opraÂvneÏneÂmu prÏõÂjemci nebo danÏoveÂmu zaÂstupci do jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, nebo
b) prÏijaty do danÏoveÂho skladu, opraÂvneÏnyÂm prÏõÂjemcem nebo danÏovyÂm zaÂstupcem na danÏoveÂm uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky.
(6) PrÏijetõÂm dopravovanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ
v prÏijõÂmajõÂcõÂm danÏoveÂm skladu a jejich umõÂsteÏnõÂm
v tomto danÏoveÂm skladu nebo prÏijetõÂm dopravovanyÂch
vybranyÂch vyÂrobkuÊ opraÂvneÏnyÂm prÏõÂjemcem nebo danÏovyÂm zaÂstupcem je doprava mezi cÏlenskyÂmi staÂty
ukoncÏena. Pokud bylo poskytnuto zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro
dopravu vybranyÂch vyÂrobkuÊ a doprava byla ukoncÏena,
celnõÂ uÂrÏad rozhodne o uvolneÏnõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ do 5 pracovnõÂch dnõÂ po prÏedlozÏenõÂ potvrzeneÂho pruÊvodnõÂho
dokladu nebo po oznaÂmenõÂ o ukoncÏenõÂ dopravy celnõÂm
uÂrÏadem mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂm pro danÏovyÂ sklad, jõÂmzÏ byly
vybraneÂ vyÂrobky prÏijaty, nebo u opraÂvneÏneÂho prÏõÂjemce
nebo danÏoveÂho zaÂstupce celnõÂm uÂrÏadem mõÂstneÏ prÏõÂ-
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slusÏnyÂm mõÂstu prÏijetõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, a zajisÏteÏnõÂ
daneÏ vraÂtõÂ osobeÏ, kteraÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ poskytla.

danÏoveÂho skladu, vydaÂ urcÏeneÂmu zameÏstnanci sluzÏebnõÂ
razõÂtko pro vydaÂvaÂnõÂ souhlasu se zahaÂjenõÂm dopravy.

(7) Pokud se zmeÏnõÂ beÏhem dopravy v rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ mõÂsto urcÏenõÂ, prÏijõÂmajõÂcõÂ provozovatel danÏoveÂho skladu, opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce nebo danÏovyÂ zaÂstupce, postupuje se podle § 24
odst. 6.

(7) PrÏijõÂmajõÂcõÂ danÏovyÂ sklad, opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce
nebo danÏovyÂ zaÂstupce si ponechaÂ vyhotovenõÂ cÏ. 2 a na
vyhotovenõÂch cÏ. 3 a 4 potvrdõÂ prÏõÂjem vybranyÂch vyÂrobkuÊ.

§ 26
PruÊvodnõÂ doklad pro dopravu vybranyÂch vyÂrobkuÊ
v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ
(1) VybraneÂ vyÂrobky mohou byÂt dopravovaÂny
v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ pouze
s pruÊvodnõÂm dokladem, nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak.
(2) PotvrzenõÂm prÏijetõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ na
pruÊvodnõÂm dokladu provozovatelem prÏijõÂmajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu, opraÂvneÏnyÂm prÏõÂjemcem nebo danÏovyÂm
zaÂstupcem prÏechaÂzõÂ odpoveÏdnost za porusÏenõÂ rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ na provozovatele
prÏijõÂmajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu, opraÂvneÏneÂho prÏõÂjemce
nebo danÏoveÂho zaÂstupce.
(3) MõÂsto pruÊvodnõÂho dokladu muÊzÏe byÂt pouzÏit
a) prÏi dopraveÏ prÏes nebo na uÂzemõÂ cÏlenskyÂch staÂtuÊ
jednotnyÂ doklad podle prÏõÂslusÏneÂho prÏedpisu
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ28), nebo
b) prÏi dopraveÏ prÏes uÂzemõÂ jedneÂ nebo võÂce trÏetõÂch
zemõÂ karnet TIR nebo karnet ATA.
(4) ZtraÂty a znehodnocenõÂ, ke kteryÂm dosÏlo beÏhem dopravy a nebyly zpuÊsobeny neprÏedvõÂdatelnou
a neodvratitelnou udaÂlostõÂ a nejednaÂ se o prÏirozeneÂ
uÂbytky, celnõÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ prÏijõÂmajõÂcõÂmu danÏoveÂmu
skladu, opraÂvneÏneÂmu prÏõÂjemci nebo danÏoveÂmu zaÂstupci vyznacÏõÂ na rubu vyhotovenõÂ pruÊvodnõÂho dokladu, ktereÂ se vracõÂ odesõÂlajõÂcõÂmu danÏoveÂmu skladu.
(5) Provozovatel odesõÂlajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu
vyhotovõÂ pruÊvodnõÂ doklad v peÏti vyhotovenõÂch a jednotlivaÂ vyhotovenõÂ oznacÏõÂ cÏõÂslicemi 1, 2, 3, 4 a 5. VyhotovenõÂ cÏ. 1 je urcÏeno pro odesõÂlajõÂcõÂ danÏovyÂ sklad,
vyhotovenõÂ cÏ. 2, 3 a 4 odevzdaÂ dopravci vybranyÂch
vyÂrobkuÊ a vyhotovenõÂ cÏ. 5 si ponechaÂ celnõÂ uÂrÏad mõÂstneÏ
prÏõÂslusÏnyÂ pro danÏovyÂ sklad, z ktereÂho je doprava zahaÂjena.
(6) Neobsahuje-li pruÊvodnõÂ doklad vady, celnõÂ
uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ pro danÏovyÂ sklad, ze ktereÂho
je doprava zahaÂjena, vyznacÏõÂ bezodkladneÏ na vyhotovenõÂ cÏ. 1 souhlas se zahaÂjenõÂm dopravy. Pokud celnõÂ
uÂrÏad vydal rozhodnutõÂ, zÏe souhlas se zahaÂjenõÂm dopravy je opraÂvneÏn vydaÂvat zameÏstnanec provozovatele

28

(8) Provozovatel prÏijõÂmajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu
odesÏle nejpozdeÏji naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den po dni
ukoncÏenõÂ dopravy potvrzeneÂ vyhotovenõÂ cÏ. 3 a cÏ. 4 celnõÂmu uÂrÏadu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu pro danÏovyÂ sklad;
opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce nebo danÏovyÂ zaÂstupce odesÏle nejpozdeÏji naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den po dni ukoncÏenõÂ dopravy potvrzeneÂ vyhotovenõÂ cÏ. 3 a cÏ. 4 celnõÂmu uÂrÏadu
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu mõÂstu prÏijetõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ.
CelnõÂ uÂrÏad oveÏrÏõÂ spraÂvnost a platnost uÂdajuÊ na vyhotovenõÂ cÏ. 3 a zasÏle jej zpeÏt prÏijõÂmajõÂcõÂmu danÏoveÂmu
skladu, opraÂvneÏneÂmu prÏõÂjemci nebo danÏoveÂmu zaÂstupci a zaÂrovenÏ uveÏdomõÂ celnõÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ
danÏoveÂmu skladu, ze ktereÂho byla doprava zahaÂjena,
o dni ukoncÏenõÂ dopravy vybranyÂch vyÂrobkuÊ. Provozovatel prÏijõÂmajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu, opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce nebo danÏovyÂ zaÂstupce odesÏle nejpozdeÏji naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den po obdrzÏenõÂ oveÏrÏeneÂho vyhotovenõÂ
cÏ. 3 toto vyhotovenõÂ odesõÂlajõÂcõÂmu danÏoveÂmu skladu.
(9) CelnõÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ pro danÏovyÂ sklad,
ve ktereÂm byla doprava ukoncÏena, oznaÂmõÂ ukoncÏenõÂ
dopravy vybranyÂch vyÂrobkuÊ celnõÂmu uÂrÏadu mõÂstneÏ
prÏõÂslusÏneÂmu pro danÏovyÂ sklad, z ktereÂho byla doprava
zahaÂjena, a to nejpozdeÏji do 15 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ po
prÏijetõÂ potvrzeneÂho vyhotovenõÂ cÏ. 4. V prÏõÂpadeÏ prÏijetõÂ
vybranyÂch vyÂrobkuÊ opraÂvneÏnyÂm prÏõÂjemcem nebo danÏovyÂm zaÂstupcem postupuje celnõÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ mõÂstu prÏijetõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ obdobneÏ.
(10) V prÏõÂpadeÏ, zÏe je pruÊvodnõÂ doklad vytvorÏen
elektronickyÂm nebo automatizovanyÂm zpracovaÂnõÂm
dat, muÊzÏe celnõÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ pro odesõÂlajõÂcõÂ
danÏovyÂ sklad rozhodnout, aby provozovatel odesõÂlajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu nahradil v poli cÏ. 24 pruÊvodnõÂho
dokladu vlastnorucÏnõÂ podpis otiskem zvlaÂsÏtnõÂho razõÂtka uvedeneÂho v prÏõÂloze II prÏõÂslusÏneÂho prÏedpisu
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ29). V naÂvrhu na vydaÂnõÂ tohoto rozhodnutõÂ se provozovatel odesõÂlajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu zavaÂzÏe neÂst odpoveÏdnost za vsÏechna rizika
spojenaÂ s dopravou vybranyÂch vyÂrobkuÊ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ na danÏoveÂm uÂzemõÂ
EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ za pouzÏitõÂ pruÊvodnõÂho dokladu, kteryÂ nese otisk zvlaÂsÏtnõÂho razõÂtka.
(11) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ naÂlezÏitosti
pruÊvodnõÂho dokladu a podmõÂnky jeho uzÏõÂvaÂnõÂ.
(12) Vzor pruÊvodnõÂho dokladu a jeho naÂlezÏitosti

) NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 2913/92 ze dne 12. rÏõÂjna 1992, kteryÂm se vydaÂvaÂ celnõÂ kodex SpolecÏenstvõÂ.
) NarÏõÂzenõÂ Komise (EHS) cÏ. 2719/92 ze dne 11. zaÂrÏõÂ 1992 o pruÊvodnõÂm uÂrÏednõÂm dokladu prÏi prÏepraveÏ vyÂrobkuÊ podleÂhajõÂcõÂch
spotrÏebnõÂ dani v raÂmci opatrÏenõÂ s podmõÂneÏnyÂm osvobozenõÂm od spotrÏebnõÂ daneÏ.
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jsou uvedeny v prÏõÂslusÏneÂm prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ29).
§ 27
VyÂvoz v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ
(1) VybraneÂ vyÂrobky lze vyvaÂzÏet z danÏovyÂch
skladuÊ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ
z danÏoveÂho uÂzemõÂ EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ. VyvaÂzÏõÂ-li
se vybraneÂ vyÂrobky prÏes jinyÂ cÏlenskyÂ staÂt, jednaÂ se
o dopravu v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ
mezi cÏlenskyÂmi staÂty (§ 25).
(2) VybraneÂ vyÂrobky lze vyvaÂzÏet v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ pouze s pruÊvodnõÂm dokladem (§ 26). MõÂsto prÏijõÂmajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu
nebo opraÂvneÏneÂho prÏõÂjemce se uvede vyÂstupnõÂ pohranicÏnõÂ celnõÂ uÂrÏad. VyÂvoz vybranyÂch vyÂrobkuÊ v rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ je ukoncÏen potvrzenõÂm pruÊvodnõÂho dokladu vyÂstupnõÂm pohranicÏnõÂm celnõÂm uÂrÏadem.
(3) LhuÊtu k vyÂstupu z danÏoveÂho uÂzemõÂ EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ stanovõÂ celnõÂ
uÂrÏad prÏi propusÏteÏnõÂ teÏchto vyÂrobkuÊ do celnõÂho rezÏimu
vyÂvozu.
§ 28
PorusÏenõÂ rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ
beÏhem dopravy
(1) K porusÏenõÂ rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ
od daneÏ beÏhem dopravy dojde, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, jestlizÏe vybraneÂ vyÂrobky nejsou ve stanoveneÂ lhuÊteÏ
a) dopraveny do danÏoveÂho skladu a prÏijaty danÏovyÂm
skladem, prÏijaty opraÂvneÏnyÂm prÏõÂjemcem nebo danÏovyÂm zaÂstupcem,
b) prÏedlozÏeny celnõÂmu uÂrÏadu urcÏenõÂ a nenõÂ pro neÏ
navrzÏeno jineÂ celneÏ schvaÂleneÂ urcÏenõÂ, nebo
c) vyvezeny.
(2) Pokud nebyly splneÏny podmõÂnky uvedeneÂ
v odstavci 1 v duÊsledku neprÏedvõÂdatelneÂ a neodvratitelneÂ udaÂlosti a celnõÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ odesõÂlajõÂcõÂmu danÏoveÂmu skladu byl o teÂto udaÂlosti bezodkladneÏ
informovaÂn, nepovazÏuje se nesplneÏnõÂ teÏchto podmõÂnek
za porusÏenõÂ rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ.
(3) VybraneÂ vyÂrobky, u kteryÂch k porusÏenõÂ rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ dosÏlo, jsou
povazÏovaÂny za vyjmuteÂ z tohoto rezÏimu, pokud tento
zaÂkon nestanovõÂ jinak (§ 28 odst. 8).
(4) ZjistõÂ-li se, zÏe k porusÏenõÂ rezÏimu podmõÂneÏneÂho
osvobozenõÂ od daneÏ beÏhem dopravy dosÏlo na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit vznikaÂ na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(5) ZjistõÂ-li se na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, zÏe dosÏlo k porusÏenõÂ rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvo-
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bozenõÂ od daneÏ beÏhem dopravy z danÏoveÂho skladu
umõÂsteÏneÂho v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ a nenõÂ mozÏneÂ urcÏit,
kde k porusÏenõÂ dosÏlo, povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit
vznikaÂ na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(6) CelnõÂ uÂrÏad poskytne prÏõÂslusÏneÂmu danÏoveÂmu
orgaÂnu cÏlenskeÂho staÂtu, ve ktereÂm se nachaÂzõÂ odesõÂlajõÂcõÂ
danÏovyÂ sklad, informaci o vzniku povinnosti danÏ prÏiznat a zaplatit na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(7) Byly-li vybraneÂ vyÂrobky odeslaÂny z danÏoveÂho
skladu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky do danÏoveÂho skladu, opraÂvneÏneÂmu prÏõÂjemci, danÏoveÂmu zaÂstupci nebo na vyÂstupnõÂ pohranicÏnõÂ celnõÂ uÂrÏad v jineÂm
cÏlenskeÂm staÂteÏ a prÏijõÂmajõÂcõÂ provozovatel danÏoveÂho
skladu, opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce nebo danÏovyÂ zaÂstupce neprokaÂzÏe nebo vyÂstupnõÂ pohranicÏnõÂ celnõÂ uÂrÏad nepotvrdõÂ
ve lhuÊteÏ 4 meÏsõÂcuÊ ode dne odeslaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, zÏe vybraneÂ vyÂrobky
a) byly dodaÂny na mõÂsto urcÏenõÂ,
b) byly zcela znicÏeny nebo znehodnoceny v duÊsledku
neprÏedvõÂdatelneÂ a neodvratitelneÂ udaÂlosti, nebo
c) nebyly dodaÂny na mõÂsto urcÏenõÂ z duÊvodu porusÏenõÂ
rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ, ke ktereÂmu dosÏlo prÏi dopraveÏ mimo danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
povazÏujõÂ se tyto vybraneÂ vyÂrobky za vyjmuteÂ z rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ. O tom, zÏe dosud
nebylo potvrzeno, zÏe u odeslanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ dosÏlo ke splneÏnõÂ podmõÂnek uvedenyÂch v põÂsmenech a), b) nebo c), uveÏdomõÂ odesõÂlajõÂcõÂ provozovatel
danÏoveÂho skladu celnõÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ danÏoveÂmu skladu, ze ktereÂho byla doprava zahaÂjena, nejpozdeÏji do dvou meÏsõÂcuÊ ode dne zahaÂjenõÂ dopravy.
(8) Pokud celnõÂ uÂrÏad ve lhuÊteÏ trÏõÂ let ode dne odeslaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ zjistõÂ, zÏe dosÏlo k porusÏenõÂ
rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ prÏi dopraveÏ,
oznaÂmõÂ tuto skutecÏnost provozovateli odesõÂlajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu. Pokud provozovatel odesõÂlajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu prokaÂzÏe, zÏe o porusÏenõÂ rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ neveÏdeÏl ani nemohl veÏdeÏt,
poskytne se mu lhuÊta 4 meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy obdrzÏel
oznaÂmenõÂ o porusÏenõÂ, aby prokaÂzal, zÏe dosÏlo ke splneÏnõÂ
podmõÂnek stanovenyÂch v odstavci 7 põÂsm. a) azÏ c), jinak se odeslaneÂ vybraneÂ vyÂrobky povazÏujõÂ za vyjmuteÂ
z rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ.
(9) Povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit maÂ provozovatel odesõÂlajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu. SpolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ odpovõÂdaÂ za danÏ s provozovatelem odesõÂlajõÂcõÂho
danÏoveÂho skladu provozovatel prÏijõÂmajõÂcõÂho danÏoveÂho
skladu, opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce nebo danÏovyÂ zaÂstupce na
danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, pokud vybraneÂ vyÂrobky jizÏ prÏed vznikem teÂto povinnosti nabyl, a dopravce nebo vlastnõÂk vybranyÂch vyÂrobkuÊ, pokud poskytl namõÂsto provozovatele odesõÂlajõÂcõÂho danÏoveÂho
skladu zajisÏteÏnõÂ daneÏ. Osoba, kteraÂ vynÏala vybraneÂ vyÂrobky beÏhem dopravy z rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobo-
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zenõÂ od daneÏ na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, rucÏõÂ
spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ za danÏ.
(10) ZjistõÂ-li se ve lhuÊteÏ trÏõÂ let ode dne vydaÂnõÂ
pruÊvodnõÂho dokladu, zÏe nedosÏlo k porusÏenõÂ rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ a danÏ byla vybraÂna
v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ nebo zÏe k porusÏenõÂ rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ dosÏlo v jineÂm cÏlenskeÂm
staÂteÏ a v tomto cÏlenskeÂm staÂteÏ byla danÏ vybraÂna, vznikaÂ
ode dne zjisÏteÏnõÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ zaplaceneÂ na
danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky. NaÂrok na vraÂcenõÂ
daneÏ se uplatnÏuje v danÏoveÂm prÏiznaÂnõÂ podle § 14
odst. 6. K tomuto danÏoveÂmu prÏiznaÂnõÂ musõÂ byÂt prÏilozÏen doklad o zaplacenõÂ daneÏ v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ.
Vznikne-li vymeÏrÏenõÂm naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ vratitelnyÂ prÏeplatek, vraÂtõÂ se bez zÏaÂdosti do 30 kalendaÂrÏnõÂch
dnõÂ ode dne naÂsledujõÂcõÂho po jeho vzniku.
§ 29
Doprava vybranyÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch do volneÂho
danÏoveÂho obeÏhu v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ pro uÂcÏely
podnikaÂnõÂ
(1) PraÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba odebõÂrajõÂcõÂ vybraneÂ vyÂrobky z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu pro uÂcÏely podnikaÂnõÂ je povinna prÏed odebraÂnõÂm teÏchto vybranyÂch
vyÂrobkuÊ uvedenyÂch do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ se registrovat jako plaÂtce daneÏ
a oznaÂmit celnõÂmu uÂrÏadu mnozÏstvõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
a poskytnout zajisÏteÏnõÂ daneÏ.
(2) Osoba uvedenaÂ v odstavci 1 poskytuje zajisÏteÏnõÂ daneÏ ve vyÂsÏi, kterou by byla povinna prÏiznat a zaplatit, pokud by vybraneÂ vyÂrobky byly uvedeny do
volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky. Tato osoba zajistõÂ danÏ prÏevodem nebo slozÏenõÂm financÏnõÂch prostrÏedkuÊ na depozitnõÂ uÂcÏet pro zajisÏteÏnõÂ daneÏ zrÏõÂzenyÂ celnõÂm uÂrÏadem, prÏicÏemzÏ po dobu
zajisÏteÏnõÂ daneÏ nevznikaÂ naÂrok na uÂrok z cÏaÂstky slozÏeneÂ
na tomto depozitnõÂm uÂcÏtu pro zajisÏteÏnõÂ daneÏ. Se souhlasem osoby, kteraÂ poskytla zajisÏteÏnõÂ daneÏ, muÊzÏe celnõÂ
uÂrÏad poskytnutyÂm zajisÏteÏnõÂm daneÏ uhradit danÏ. Pokud
tak neucÏinõÂ, rozhodne o uvolneÏnõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ do
5 pracovnõÂch dnõÂ ode dne, kdy cÏaÂstka daneÏ byla prÏipsaÂna na urcÏenyÂ uÂcÏet celnõÂho uÂrÏadu, v jehozÏ uÂzemnõÂ
puÊsobnosti maÂ osoba uvedenaÂ v odstavci 1 sõÂdlo nebo
mõÂsto pobytu.
(3) Po odbeÏru vybranyÂch vyÂrobkuÊ nebo po ukoncÏenõÂ dopravy je praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba uvedenaÂ
v odstavci 1 povinna podat danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ a zaplatit
danÏ. Pokud praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba nedodrzÏõÂ
postup stanovenyÂ v odstavci 1, je povinna podat danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ a zaplatit danÏ naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den
po prÏijetõÂ vyÂrobkuÊ.
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(4) VybraneÂ vyÂrobky, ktereÂ byly uvedeny do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ a jsou
prÏijõÂmaÂny verÏejnopraÂvnõÂm subjektem, se povazÏujõÂ za
vybraneÂ vyÂrobky prÏijõÂmaneÂ pro uÂcÏely podnikaÂnõÂ, prÏicÏemzÏ verÏejnopraÂvnõÂ subjekt postupuje podle odstavcuÊ 1 a 2.
(5) CelnõÂ uÂrÏad pouzÏije zajisÏteÏnõÂ daneÏ na uÂhradu
daneÏ vcÏetneÏ jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ, pokud nenõÂ danÏ zaplacena ve lhuÊteÏ splatnosti daneÏ stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem.
§ 30
ZjednodusÏenyÂ pruÊvodnõÂ doklad
(1) VybraneÂ vyÂrobky uvedeneÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ a dopravovaneÂ na
danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pro uÂcÏely podnikaÂnõÂ
nebo urcÏeneÂ k plneÏnõÂ uÂkoluÊ verÏejnopraÂvnõÂho subjektu
lze dopravovat se zjednodusÏenyÂm pruÊvodnõÂm dokladem.
(2) Jsou-li vybraneÂ vyÂrobky uvedeneÂ do volneÂho
danÏoveÂho obeÏhu v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ dopravovaÂny
prÏes danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky do tohoto jineÂho
cÏlenskeÂho staÂtu pro uÂcÏely podnikaÂnõÂ cÏasto a pravidelneÏ,
lze je na zaÂkladeÏ sjednaneÂ dvoustranneÂ dohody s tõÂmto
jinyÂm cÏlenskyÂm staÂtem dopravovat bez zjednodusÏeneÂho pruÊvodnõÂho dokladu.
(3) PlaÂtce, kteryÂ nabyÂvaÂ vybraneÂ vyÂrobky uvedeneÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu v jineÂm cÏlenskeÂm
staÂteÏ pro uÂcÏely podnikaÂnõÂ, musõÂ na zÏaÂdost odesõÂlajõÂcõÂho
dodavatele bezodkladneÏ po prÏijetõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
zaslat zpeÏt potvrzeneÂ vyhotovenõÂ zjednodusÏeneÂho pruÊvodnõÂho dokladu. CelnõÂ uÂrÏad je povinen na zÏaÂdost vydat potvrzenõÂ, zÏe danÏ byla prÏiznaÂna nebo zaplacena.
(4) Vzor zjednodusÏeneÂho pruÊvodnõÂho dokladu
a jeho naÂlezÏitosti jsou uvedeny v prÏõÂslusÏneÂm prÏedpisu
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ30).
§ 31
Doprava vybranyÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch do volneÂho
danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
do jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu nebo prÏes uÂzemõÂ jineÂho
cÏlenskeÂho staÂtu pro uÂcÏely podnikaÂnõÂ
(1) VybraneÂ vyÂrobky uvedeneÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a dopravovaneÂ do jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu pro uÂcÏely podnikaÂnõÂ lze dopravovat se zjednodusÏenyÂm pruÊvodnõÂm dokladem. OdesõÂlatel je povinen põÂsemneÏ uveÏdomit prÏed
zahaÂjenõÂm dopravy celnõÂ uÂrÏad.
(2) OdesõÂlatel vyhotovõÂ zjednodusÏenyÂ pruÊvodnõÂ
doklad ve trÏech vyhotovenõÂch a jednotlivaÂ vyhotovenõÂ

) NarÏõÂzenõÂ Komise (EHS) cÏ. 3649/92 ze dne 17. prosince 1992 o zjednodusÏeneÂm pruÊvodnõÂm dokladu pro pohyb vyÂrobkuÊ
podleÂhajõÂcõÂch spotrÏebnõÂ dani, ktereÂ byly uvolneÏny ke spotrÏebeÏ v odesõÂlajõÂcõÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ, uvnitrÏ SpolecÏenstvõÂ.
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oznacÏõÂ cÏõÂslicemi 1, 2 a 3. VyhotovenõÂ cÏ. 1 si ponechaÂ
odesõÂlatel, vyhotovenõÂ cÏ. 2 a 3 odevzdaÂ dopravci. OdesõÂlatel je povinen uchovaÂvat potvrzeneÂ vyhotovenõÂ cÏ. 3,
ktereÂ obdrzÏel od prÏõÂjemce, po dobu 10 let od konce
kalendaÂrÏnõÂho roku, ve ktereÂm byly tyto doklady vystaveny.
(3) VybraneÂ vyÂrobky uvedeneÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a dopravovaneÂ prÏes jinyÂ cÏlenskyÂ staÂt na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pro uÂcÏely podnikaÂnõÂ lze dopravovat se
zjednodusÏenyÂm pruÊvodnõÂm dokladem. OdesõÂlatel je
povinen põÂsemneÏ uveÏdomit prÏed zahaÂjenõÂm dopravy
celnõÂ uÂrÏad.
(4) OdesõÂlatel vyhotovõÂ zjednodusÏenyÂ pruÊvodnõÂ
doklad ve trÏech vyhotovenõÂch a jednotlivaÂ vyhotovenõÂ
oznacÏõÂ cÏõÂslicemi 1, 2 a 3. VyhotovenõÂ cÏ. 1 si ponechaÂ
odesõÂlatel, vyhotovenõÂ cÏ. 2 a 3 odevzdaÂ dopravci. PrÏõÂjemce si ponechaÂ vyhotovenõÂ cÏ. 2 a potvrdõÂ prÏõÂjem vybranyÂch vyÂrobkuÊ na vyhotovenõÂ cÏ. 3, ktereÂ odesÏle nejpozdeÏji prvnõÂ pracovnõÂ den po dni ukoncÏenõÂ dopravy
odesõÂlateli.
(5) Jsou-li vybraneÂ vyÂrobky uvedeneÂ do volneÂho
danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
dopravovaÂny prÏes jinyÂ cÏlenskyÂ staÂt na danÏoveÂ uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky pro uÂcÏely podnikaÂnõÂ cÏasto a pravidelneÏ, muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ celnõÂ uÂrÏad, za prÏedpokladu sjednaneÂ dvoustranneÂ dohody s tõÂmto jinyÂm cÏlenskyÂm staÂtem, povolit zjednodusÏenyÂ postup odchylnyÂ od odstavcuÊ 2 azÏ 4.
§ 32
Doprava vybranyÂch vyÂrobkuÊ pro osobnõÂ spotrÏebu
(1) VybraneÂ vyÂrobky, ktereÂ byly uvedeny do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ a ktereÂ
fyzickeÂ osoby nabyly v tomto cÏlenskeÂm staÂteÏ pro
osobnõÂ spotrÏebu a jsou jimi dopravovaneÂ na danÏoveÂ
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, jsou osvobozeny od daneÏ.
Pro tyto vyÂrobky se nevyzÏaduje zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ podle § 13.
(2) PrÏi posouzenõÂ, zda vybraneÂ vyÂrobky jsou
urcÏeny pro podnikaÂnõÂ nebo pro osobnõÂ spotrÏebu, celnõÂ
uÂrÏad nebo celnõÂ rÏeditelstvõÂ vezme v uÂvahu
a) skutecÏnost, zda fyzickaÂ osoba je podnikatelem
a z jakyÂch duÊvoduÊ vybraneÂ vyÂrobky nabyla,
b) mõÂsto, kde se vybraneÂ vyÂrobky nachaÂzejõÂ, nebo
zpuÊsob dopravy,
c) doklady k vybranyÂm vyÂrobkuÊm,
d) mnozÏstvõÂ a povahu vybranyÂch vyÂrobkuÊ.
(3) DaÂ-li si fyzickaÂ osoba dopravit vybraneÂ vyÂrobky z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, povazÏujõÂ se tyto vybraneÂ vyÂrobky za vy-

31a

) ZaÂkon cÏ. 235/2004 Sb., o dani z prÏidaneÂ hodnoty.
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braneÂ vyÂrobky nabyteÂ pro uÂcÏely podnikaÂnõÂ s vyÂjimkou
drobnyÂch zaÂsilek neobchodnõÂho charakteru zasõÂlanyÂch
fyzickyÂmi osobami fyzickyÂm osobaÂm. PrÏi posouzenõÂ,
zda se jednaÂ o drobnou zaÂsilku neobchodnõÂho charakteru, se pouzÏije ustanovenõÂ odstavce 2 a § 4 odst. 3
obdobneÏ. VybraneÂ vyÂrobky, ktereÂ jsou obsahem
drobneÂ zaÂsilky neobchodnõÂho charakteru, jsou osvobozeny od daneÏ a pro jejich prÏijõÂmaÂnõÂ se nevyzÏaduje
zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ podle § 13.
(4) MnozÏstvõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ pro osobnõÂ spotrÏebu je mnozÏstvõÂ mensÏõÂ, nezÏ je uvedeno v § 4 odst. 3
tohoto zaÂkona.
(5) CelnõÂ uÂrÏad muÊzÏe rozhodnout o tom, zÏe za vybraneÂ vyÂrobky urcÏeneÂ pro osobnõÂ spotrÏebu lze povazÏovat i veÏtsÏõÂ mnozÏstvõÂ, nezÏ je uvedeneÂ v odstavci 4,
pokud to vyplyne z posouzenõÂ skutecÏnostõÂ uvedenyÂch
v odstavci 2.
§ 33
ZasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
(1) Jsou-li vybraneÂ vyÂrobky, ktereÂ byly uvedeny
do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ,
zasõÂlaÂny fyzickeÂ osobeÏ s mõÂstem pobytu na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky fyzickou nebo praÂvnickou osobou nebo na jejõÂ uÂcÏet a tato osoba maÂ v tomto jineÂm
cÏlenskeÂm staÂteÏ mõÂsto pobytu nebo sõÂdlo, povinnost danÏ
prÏiznat a zaplatit vznikaÂ na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(2) Za fyzickeÂ osoby, kteryÂm jsou vybraneÂ vyÂrobky zasõÂlaÂny, se pro tento uÂcÏel povazÏujõÂ osoby, ktereÂ
nejsou registrovaÂny jako plaÂtce daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu31a).
(3) FyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ vybraneÂ
vyÂrobky zasõÂlaÂ z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu na danÏoveÂ
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky fyzickeÂ osobeÏ podle odstavce 2,
ustanovõÂ pro splneÏnõÂ teÂto povinnosti danÏoveÂho zaÂstupce pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ [§ 3 põÂsm. r)].
(4) DanÏovyÂm zaÂstupcem pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch
vyÂrobkuÊ muÊzÏe byÂt pouze praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ
osoba se sõÂdlem nebo mõÂstem pobytu na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, kteraÂ nenõÂ totozÏnaÂ s fyzickou
osobou podle odstavce 2.
(5) DanÏovyÂ zaÂstupce pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ je povinen prÏed kazÏdyÂm odeslaÂnõÂm vybranyÂch
vyÂrobkuÊ z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu oznaÂmit mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu celnõÂmu uÂrÏadu
a) naÂzev, poprÏ. obchodnõÂ oznacÏenõÂ, druh a mnozÏstvõÂ
zasõÂlanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ v meÏrÏicõÂch jednotkaÂch; naÂzev vybraneÂho vyÂrobku musõÂ byÂt uveden
dostatecÏneÏ prÏesnyÂm termõÂnem, kteryÂ umozÏnõÂ zjisÏteÏnõÂ totozÏnosti vybraneÂho vyÂrobku tak, aby bylo
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mozÏneÂ jednoznacÏneÏ stanovit, jakaÂ sazba daneÏ je
pro tento vyÂrobek stanovena,
b) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, fyzickeÂ osoby podle
odstavce 2.
DaÂle je povinen prÏed kazÏdyÂm odeslaÂnõÂm vybranyÂch
vyÂrobkuÊ poskytnout zajisÏteÏnõÂ daneÏ, ktereÂ odpovõÂdaÂ
vyÂsÏi daneÏ za mnozÏstvõÂ zasõÂlanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ,
pokud by tyto vybraneÂ vyÂrobky byly uvedeny do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky. ZajisÏteÏnõÂ daneÏ se poskytuje slozÏenõÂm nebo prÏevodem financÏnõÂch prostrÏedkuÊ na depozitnõÂ uÂcÏet pro
zajisÏteÏnõÂ daneÏ zrÏõÂzenyÂ celnõÂm uÂrÏadem mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂm danÏoveÂmu zaÂstupci pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, prÏicÏemzÏ po dobu zajisÏteÏnõÂ daneÏ nevznikaÂ naÂrok
na uÂrok z cÏaÂstky slozÏeneÂ na tomto depozitnõÂm uÂcÏtu.
(6) Pokud praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba uvedenaÂ
v odstavci 3 nesplnõÂ povinnost ustanovit danÏoveÂho zaÂstupce podle odstavce 3, prÏechaÂzõÂ na ni vsÏechny jeho
povinnosti.
(7) DanÏovyÂ zaÂstupce pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ je povinen po prÏijetõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ fyzickou osobou podle odstavce 2 na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky danÏ prÏiznat a zaplatit [§ 9 odst. 3 põÂsm. i)].
(8) Se souhlasem danÏoveÂho zaÂstupce pro zasõÂlaÂnõÂ
vybranyÂch vyÂrobkuÊ muÊzÏe celnõÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ
danÏoveÂmu zaÂstupci pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
poskytnutyÂm zajisÏteÏnõÂm daneÏ uhradit danÏ. Pokud nenõÂ
tento souhlas udeÏlen, celnõÂ uÂrÏad rozhodne o uvolneÏnõÂ
zajisÏteÏnõÂ daneÏ do 5 pracovnõÂch dnõÂ ode dne, kdy cÏaÂstka
daneÏ byla prÏipsaÂna na urcÏenyÂ uÂcÏet celnõÂho uÂrÏadu
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂho danÏoveÂmu zaÂstupci pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ.
(9) CelnõÂ uÂrÏad pouzÏije zajisÏteÏnõÂ daneÏ na uÂhradu
daneÏ vcÏetneÏ jejõÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ, pokud nenõÂ danÏ zaplacena ve lhuÊteÏ splatnosti daneÏ stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem.
(10) DanÏovyÂ zaÂstupce pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ je povinen veÂst evidenci o prÏijatyÂch vybranyÂch
vyÂrobcõÂch a o fyzickyÂch osobaÂch, kteryÂm byly vybraneÂ
vyÂrobky zasõÂlaÂny. Evidence musõÂ obsahovat uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 5.
(11) Pokud se jednaÂ o opakovaneÂ zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, na naÂvrh danÏoveÂho zaÂstupce pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ muÊzÏe celnõÂ uÂrÏad povolit, aby
vybraneÂ vyÂrobky prÏijateÂ v jednom zdanÏovacõÂm obdobõÂ
byly zahrnuty do jednoho danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ (§ 18).
(12) K danÏoveÂmu prÏiznaÂnõÂ podle § 18 je danÏovyÂ
zaÂstupce pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ povinen prÏipojit doklad potvrzujõÂcõÂ, zÏe danÏ za zasõÂlaneÂ vybraneÂ
vyÂrobky byla zaplacena v cÏlenskeÂm staÂteÏ, ze ktereÂho
byly odeslaÂny.
(13) Po zaplacenõÂ daneÏ celnõÂ uÂrÏad na zÏaÂdost danÏoveÂho zaÂstupce pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ vydaÂ
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potvrzenõÂ o zaplacenõÂ daneÏ pro uÂcÏely vraÂcenõÂ daneÏ
v cÏlenskeÂm staÂteÏ, ze ktereÂho byly vybraneÂ vyÂrobky
odeslaÂny.
(14) FyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba s mõÂstem pobytu nebo sõÂdlem na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
muÊzÏe zaslat vybraneÂ vyÂrobky uvedeneÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky fyzickeÂ osobeÏ s mõÂstem pobytu na uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, pokud to prÏed odeslaÂnõÂm vybranyÂch vyÂrobkuÊ põÂsemneÏ oznaÂmõÂ sveÂmu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu celnõÂmu uÂrÏadu a v oznaÂmenõÂ uvede naÂzev a mnozÏstvõÂ
zasõÂlanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ a cÏlenskyÂ staÂt urcÏenõÂ.
(15) FyzickaÂ osoba nebo praÂvnickaÂ osoba s mõÂstem pobytu nebo sõÂdlem na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, zasõÂlajõÂcõÂ vybraneÂ vyÂrobky uvedeneÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky fyzickeÂ osobeÏ s mõÂstem pobytu na uÂzemõÂ jineÂho
cÏlenskeÂho staÂtu, je povinna veÂst evidenci o zasõÂlanyÂch
vybranyÂch vyÂrobcõÂch a je povinna prokaÂzat splneÏnõÂ
podmõÂnek pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ do jineÂho
cÏlenskeÂho staÂtu stanovenyÂch tõÂm staÂtem, do ktereÂho
jsou vybraneÂ vyÂrobky zasõÂlaÂny.
(16) UstanovenõÂ § 33 se nevztahujõÂ na vybraneÂ
vyÂrobky, ktereÂ jsou obsahem drobneÂ zaÂsilky neobchodnõÂho charakteru podle § 32 odst. 3.
§ 33a
PovolenõÂ k ustanovenõÂ danÏoveÂho zaÂstupce
pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
(1) PraÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba se sõÂdlem nebo
mõÂstem pobytu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
muÊzÏe byÂt danÏovyÂm zaÂstupcem pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch
vyÂrobkuÊ jen na zaÂkladeÏ povolenõÂ. O vydaÂnõÂ tohoto
povolenõÂ rozhoduje celnõÂ uÂrÏad na naÂvrh na vydaÂnõÂ povolenõÂ k ustanovenõÂ danÏoveÂho zaÂstupce pro zasõÂlaÂnõÂ
vybranyÂch vyÂrobkuÊ. Tento naÂvrh podaÂvaÂ fyzickaÂ nebo
praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ vybraneÂ vyÂrobky zasõÂlaÂ z jineÂho
cÏlenskeÂho staÂtu na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(2) NaÂvrh na vydaÂnõÂ povolenõÂ k ustanovenõÂ danÏoveÂho zaÂstupce pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ musõÂ
obsahovat tyto naÂlezÏitosti:
a) obchodnõÂ firmu nebo naÂzev, sõÂdlo a uÂdaje o registraci k dani v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ osoby odesõÂlajõÂcõÂ vybraneÂ vyÂrobky z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, je-li
praÂvnickou osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ
obchodnõÂ firmu, mõÂsto pobytu a uÂdaje o registraci
k dani v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ osoby odesõÂlajõÂcõÂ
vybraneÂ vyÂrobky z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, je-li
fyzickou osobou; tyto uÂdaje budou potvrzeny prÏõÂslusÏnyÂm spraÂvcem daneÏ,
b) obchodnõÂ firmu nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) osoby, kteraÂ maÂ byÂt ustanovena
danÏovyÂm zaÂstupcem pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, je-li praÂvnickou osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ,
poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ firmu, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ
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identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, osoby, kteraÂ
maÂ byÂt ustanovena danÏovyÂm zaÂstupcem pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, je-li fyzickou osobou,
c) plnou moc k zastupovaÂnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu upravujõÂcõÂho spraÂvu danõÂ27b) a prohlaÂsÏenõÂ osoby, kteraÂ maÂ byÂt ustanovena danÏovyÂm
zaÂstupcem pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, zÏe se
zastupovaÂnõÂm souhlasõÂ; prohlaÂsÏenõÂ teÂto osoby, zÏe
se zastupovaÂnõÂm souhlasõÂ, musõÂ byÂt prÏedlozÏeno
s uÂrÏedneÏ oveÏrÏenyÂm podpisem navrhovatele, pokud
toto prohlaÂsÏenõÂ nenõÂ nedõÂlnou soucÏaÂstõÂ plneÂ moci,
d) doklad o tom, zda osoba, kteraÂ maÂ byÂt ustanovena
danÏovyÂm zaÂstupcem pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, maÂ a v jakeÂ vyÂsÏi v CÏeskeÂ republice nedoplatek evidovanyÂ celnõÂm nebo financÏnõÂm uÂrÏadem
nebo nedoplatek na pojistneÂm a na penaÂle na verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ nebo na pojistneÂm a na
penaÂle na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na
staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, kteryÂ nesmõÂ byÂt
v den podaÂnõÂ naÂvrhu starsÏõÂ võÂce nezÏ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ.
(3) CelnõÂ uÂrÏad rozhodne o vydaÂnõÂ povolenõÂ pouze
tehdy, jestlizÏe naÂvrh na vydaÂnõÂ povolenõÂ obsahuje naÂlezÏitosti uvedeneÂ v odstavci 2. MaÂ-li osoba, kteraÂ maÂ
byÂt ustanovena danÏovyÂm zaÂstupcem pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, nedoplatek na danõÂch nebo clu nebo
nedoplatek na pojistneÂm a na penaÂle na verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ nebo na pojistneÂm a na penaÂle na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, celnõÂ uÂrÏad vydaÂ povolenõÂ pouze tehdy,
je-li zajisÏteÏno uhrazenõÂ tohoto nedoplatku.
(4) Navrhovatel nebo osoba, kteraÂ maÂ byÂt ustanovena danÏovyÂm zaÂstupcem pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, je povinna na vyÂzvu celnõÂho uÂrÏadu uveÂst a dolozÏit dalsÏõÂ uÂdaje potrÏebneÂ pro spraÂvu danõÂ.
(5) Neobsahuje-li naÂvrh navrhovatele vady, celnõÂ
uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ osobeÏ, kteraÂ maÂ byÂt ustanovena
danÏovyÂm zaÂstupcem pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ,
rozhodne o vydaÂnõÂ povolenõÂ do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ od
zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ; v rozhodnutõÂ uvede uÂdaje podle odstavce 2 põÂsm. a) azÏ c).
(6) RozhodnutõÂ, kteryÂm se naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ k ustanovenõÂ danÏoveÂho zaÂstupce pro zasõÂlaÂnõÂ
vybranyÂch vyÂrobkuÊ nevyhovuje, musõÂ byÂt oduÊvodneÏno.
(7) PraÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, ktereÂ bylo vydaÂno povolenõÂ k ustanovenõÂ danÏoveÂho zaÂstupce pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, je povinna oznaÂmit celnõÂmu
uÂrÏadu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu tomuto danÏoveÂmu zaÂstupci
kazÏdou zmeÏnu uÂdajuÊ podle odstavce 2 põÂsm. a) uvedenyÂch v povolenõÂ, a to do 15 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ ode dne
jejõÂho vzniku.
(8) PraÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ byla ustanovena danÏovyÂm zaÂstupcem pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch
vyÂrobkuÊ, je povinna oznaÂmit celnõÂmu uÂrÏadu mõÂstneÏ

prÏõÂslusÏneÂmu tomuto danÏoveÂmu zaÂstupci kazÏdou
zmeÏnu uÂdajuÊ podle odstavce 2 põÂsm. b) uvedenyÂch
v povolenõÂ k ustanovenõÂ danÏoveÂho zaÂstupce pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, a to do 15 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ
ode dne jejõÂho vzniku.
(9) PraÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ vypoveÏdeÏla plnou moc podle odstavce 2 põÂsm. c), je povinna
oznaÂmit tuto skutecÏnost celnõÂmu uÂrÏadu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu tomuto danÏoveÂmu zaÂstupci, a to do 15 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ ode dne jejõÂho vzniku.
(10) Dojde-li ke zmeÏneÏ sõÂdla nebo mõÂsta pobytu
podle odstavce 2 põÂsm. a) nebo b), celnõÂ uÂrÏad rozhodne
o zmeÏneÏ puÊvodnõÂho povolenõÂ.
(11) Dojde-li ke zmeÏneÏ ostatnõÂch uÂdajuÊ uvedenyÂch v povolenõÂ, celnõÂ uÂrÏad rozhodne o odejmutõÂ povolenõÂ a o prÏõÂpadneÂm vydaÂnõÂ povolenõÂ noveÂho.
(12) Pro zaÂnik povolenõÂ a jeho odejmutõÂ se pouzÏije ustanovenõÂ § 23a odst. 15 nebo 16 obdobneÏ.
§ 34
Dovoz vybranyÂch vyÂrobkuÊ
(1) Jsou-li vybraneÂ vyÂrobky dovaÂzÏeny na danÏoveÂ
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a nejsou-li uvedeny do rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ nebo nachaÂzõÂ-li se
v celnõÂm rÏõÂzenõÂ nebo ve svobodneÂm celnõÂm paÂsmu nebo
ve svobodneÂm celnõÂm skladu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky, danÏ je vybõÂraÂna za podmõÂnek stanovenyÂch
celnõÂmi prÏedpisy.
(2) VybraneÂ vyÂrobky lze po propusÏteÏnõÂ do rezÏimu
volneÂho obeÏhu nebo do rezÏimu aktivnõÂho zusÏlecht'ovacõÂho styku v systeÂmu navracenõÂ dopravovat v rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ do danÏoveÂho skladu
(§ 24). PrÏijõÂmajõÂcõÂ provozovatel danÏoveÂho skladu vyhotovõÂ pruÊvodnõÂ doklad podle § 26, ve ktereÂm mõÂsto
odesõÂlatele uvede celnõÂ uÂrÏad, kteryÂ rozhodl o propusÏteÏnõÂ
vybranyÂch vyÂrobkuÊ do rezÏimu volneÂho obeÏhu. V prÏõÂpadeÏ, zÏe celnõÂ uÂrÏad, kteryÂ rozhodl o propusÏteÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ do rezÏimu volneÂho obeÏhu, je soucÏasneÏ
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ pro prÏijõÂmajõÂcõÂ danÏovyÂ sklad, muÊzÏe
rozhodnout o pouzÏitõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro provozovaÂnõÂ
prÏijõÂmacõÂho danÏoveÂho skladu pro dopravu vybranyÂch
vyÂrobkuÊ. Provozovatel prÏijõÂmajõÂcõÂho danÏoveÂho skladu
zaÂrovenÏ poskytne zajisÏteÏnõÂ daneÏ podle § 24 odst. 2.
(3) DovaÂzÏeneÂ vybraneÂ vyÂrobky uvedeneÂ do rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky musõÂ byÂt bezodkladneÏ umõÂsteÏny v danÏoveÂm skladu.
(4) PrÏi dovozu vybranyÂch vyÂrobkuÊ se postupuje
podle § 4 odst. 1 põÂsm. b) bodu 1, § 9 odst. 2 a § 18
odst. 2 a 5.
(5) DalsÏõÂ podmõÂnky tyÂkajõÂcõÂ se dovozu jsou pro
mineraÂlnõÂ oleje stanoveny v § 63 a pro tabaÂkoveÂ vyÂrobky v § 108 tohoto zaÂkona.
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§ 35
VyÂvoz vybranyÂch vyÂrobkuÊ
(1) PrÏi vyÂvozu vybranyÂch vyÂrobkuÊ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ je vyvaÂzÏejõÂcõÂ provozovatel danÏoveÂho skladu povinen vyhotovit pruÊvodnõÂ doklad podle § 26 v peÏti vyhotovenõÂch oznacÏenyÂch cÏõÂslicemi 1 azÏ 5, ve ktereÂm jako mõÂsto prÏõÂjemce uvede pohranicÏnõÂ celnõÂ uÂrÏad.
(2) VyhotovenõÂ cÏ. 1 si ponechaÂ odesõÂlajõÂcõÂ provozovatel danÏoveÂho skladu, vyhotovenõÂ cÏ. 2 a 3 odevzdaÂ
dopravci vybranyÂch vyÂrobkuÊ a vyhotovenõÂ cÏ. 4 zasÏle
celnõÂmu uÂrÏadu. VyhotovenõÂ cÏ. 5 si ponechaÂ celnõÂ uÂrÏad
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ pro danÏovyÂ sklad, ze ktereÂho je doprava zahaÂjena. Neobsahuje-li pruÊvodnõÂ doklad vady,
celnõÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ pro danÏovyÂ sklad, ze ktereÂho je doprava zahaÂjena, na vyhotovenõÂ cÏ. 1 bezodkladneÏ vyznacÏõÂ souhlas se zahaÂjenõÂm dopravy.
(3) PohranicÏnõÂ celnõÂ uÂrÏad na vyhotovenõÂch cÏ. 2 a 3
potvrdõÂ vyÂstup vyvaÂzÏenyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ z danÏoveÂho uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky. TõÂmto potvrzenõÂm se
doprava vyvaÂzÏenyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ povazÏuje za
ukoncÏenou.
(4) PohranicÏnõÂ celnõÂ uÂrÏad odesÏle nejpozdeÏji prvnõÂ
pracovnõÂ den po ukoncÏenõÂ dopravy potvrzeneÂ vyhotovenõÂ cÏ. 2 prÏõÂslusÏneÂmu vnitrozemskeÂmu celnõÂmu uÂrÏadu
a potvrzeneÂ vyhotovenõÂ cÏ. 3 celnõÂmu uÂrÏadu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu pro danÏovyÂ sklad, ze ktereÂho byla doprava
zahaÂjena.
(5) DalsÏõÂ podmõÂnky tyÂkajõÂcõÂ se vyÂvozu mineraÂlnõÂch olejuÊ jsou stanoveny v § 64 tohoto zaÂkona.
§ 36
Prodej za ceny bez daneÏ
(1) VybraneÂ vyÂrobky lze prodaÂvat na zaÂkladeÏ povolenõÂ celnõÂho uÂrÏadu za ceny bez daneÏ v tranzitnõÂm
prostoru mezinaÂrodnõÂch letisÏt' a na palubaÂch letadel
fyzickyÂm osobaÂm prÏi jejich bezprostrÏednõÂm vyÂstupu
z danÏoveÂho uÂzemõÂ EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ. TranzitnõÂ
prostor vymezuje rozhodnutõÂm celnõÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ mezinaÂrodnõÂmu letisÏti.
(2) VybraneÂ vyÂrobky lze dodaÂvat do prostor podle odstavce 1 a na paluby letadel pouze v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ.
(3) VybraneÂ vyÂrobky lze prodaÂvat za ceny bez
daneÏ fyzickyÂm osobaÂm po oveÏrÏenõÂ, zÏe jejich bezprostrÏednõÂ cõÂlovaÂ stanice je ve trÏetõÂ zemi. DrzÏitel povolenõÂ
je povinen zajistit, aby prÏi prodeji vybranyÂch vyÂrobkuÊ
bylo na prodejnõÂm dokladu vyznacÏeno cÏõÂslo letu, druh
vybranyÂch vyÂrobkuÊ a cena.
(4) PovolenõÂ vydaÂvaÂ celnõÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ
mezinaÂrodnõÂmu letisÏti, a to i v prÏõÂpadeÏ povolenõÂ k prodeji za ceny bez daneÏ na palubaÂch letadel.
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(5) NaÂvrh na povolenõÂ musõÂ obsahovat tyto naÂlezÏitosti:
a) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) navrhovatele, je-li navrhovatel
praÂvnickou osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ
obchodnõÂ firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, nebo datum narozenõÂ navrhovatele, je-li navrhovatel fyzickou osobou,
b) oznacÏenõÂ prostor podle odstavce 1, poprÏõÂpadeÏ uvedenõÂ leteckyÂch linek, na kteryÂch hodlaÂ prodaÂvat
vybraneÂ vyÂrobky za ceny bez daneÏ,
c) naÂzev, poprÏõÂpadeÏ oznacÏenõÂ prodaÂvanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ,
d) souhlas provozovatele letisÏteÏ s prodejem za ceny
bez daneÏ v prostoraÂch podle odstavce 1, poprÏõÂpadeÏ
souhlas provozovatele letisÏteÏ s prodejem za ceny
bez daneÏ na palubaÂch letadel,
e) vyÂpis z obchodnõÂho rejstrÏõÂku nebo vyÂpis z zÏivnostenskeÂho rejstrÏõÂku18), kteryÂ nesmõÂ byÂt v den podaÂnõÂ naÂvrhu starsÏõÂ võÂce nezÏ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ,
f) doklad o tom, zda a v jakeÂ vyÂsÏi maÂ navrhovatel
v CÏeskeÂ republice nedoplatek evidovanyÂ celnõÂm
nebo financÏnõÂm uÂrÏadem nebo nedoplatek na pojistneÂm a na penaÂle na verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ
nebo na pojistneÂm a na penaÂle na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, kteryÂ nesmõÂ byÂt v den podaÂnõÂ naÂvrhu starsÏõÂ
võÂce nezÏ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ,
g) vyÂpis z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ19), je-li navrhovatelem fyzickaÂ osoba, nebo vyÂpisy z evidence
RejstrÏõÂku trestuÊ statutaÂrnõÂho orgaÂnu nebo cÏlenuÊ
statutaÂrnõÂho orgaÂnu, je-li navrhovatelem praÂvnickaÂ osoba, ktereÂ nesmeÏjõÂ byÂt v den podaÂnõÂ naÂvrhu starsÏõÂ võÂce nezÏ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ.
(6) CelnõÂ uÂrÏad vydaÂ povolenõÂ, pokud naÂvrh na vydaÂnõÂ povolenõÂ obsahuje naÂlezÏitosti uvedeneÂ v odstavci 5
a navrhovatel nenõÂ v likvidaci nebo v konkursnõÂm rÏõÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20).
(7) CelnõÂ uÂrÏad rozhodne o naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ od zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ; ve
zvlaÂsÏt' slozÏityÂch prÏõÂpadech rozhodne nejdeÂle do 90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ; nelze-li vzhledem k povaze veÏci rozhodnout ani v teÂto lhuÊteÏ, muÊzÏe ji prÏimeÏrÏeneÏ prodlouzÏit
nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn. NemuÊzÏe-li celnõÂ uÂrÏad
rozhodnout do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ, poprÏõÂpadeÏ do
90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ, je povinen o tom navrhovatele
s uvedenõÂm duÊvodu uveÏdomit.
(8) V povolenõÂ k prodeji za ceny bez daneÏ celnõÂ
uÂrÏad stanovõÂ druhy vybranyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ mohou
byÂt prodaÂvaÂny bez daneÏ.
(9) CelnõÂ uÂrÏad je opraÂvneÏn v povolenõÂ stanovit
podmõÂnky pro zabezpecÏenõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ v prostoraÂch podle odstavce 1 a na palubaÂch letadel a prostoruÊ, ve kteryÂch jsou vybraneÂ vyÂrobky skladovaÂny
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prÏed jejich umõÂsteÏnõÂm do prostor podle odstavce 1 a na
paluby letadel.
(10) CelnõÂ uÂrÏad prÏi vydaÂnõÂ povolenõÂ prÏideÏlõÂ kazÏdeÂmu drzÏiteli povolenõÂ evidencÏnõÂ cÏõÂslo a vydaÂ osveÏdcÏenõÂ o evidenci.
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c) vydanyÂch z podniku na vyÂrobu vybranyÂch vyÂrobkuÊ,
d) pouzÏityÂch pro vlastnõÂ spotrÏebu.

(13) CelnõÂ uÂrÏad povolenõÂ odejme, jestlizÏe
a) se zmeÏnily podmõÂnky, na jejichzÏ zaÂkladeÏ bylo povolenõÂ vydaÂno a drzÏitel nepozÏaÂdal o jeho zmeÏnu,
b) drzÏitel o to pozÏaÂdaÂ, nebo
c) drzÏitel nedodrzÏuje podmõÂnky tyÂkajõÂcõÂ se prodeje
vybranyÂch vyÂrobkuÊ za ceny bez daneÏ stanoveneÂ
tõÂmto zaÂkonem nebo jinyÂm praÂvnõÂm prÏedpisem13)
nebo podmõÂnky uvedeneÂ v povolenõÂ.

(2) V evidenci podle odstavce 1 musõÂ byÂt v cÏleneÏnõÂ
podle jednotlivyÂch druhuÊ vybranyÂch vyÂrobkuÊ uvedeny
a) obchodnõÂ naÂzvy vybranyÂch vyÂrobkuÊ, mnozÏstvõÂ
v meÏrÏicõÂch jednotkaÂch a datum vyÂroby nebo zpracovaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ,
b) obchodnõÂ naÂzvy vybranyÂch vyÂrobkuÊ, mnozÏstvõÂ
v meÏrÏicõÂch jednotkaÂch a datum prÏijetõÂ vybranyÂch
vyÂrobkuÊ a identifikacÏnõÂ uÂdaje dodavatele; u vybranyÂch vyÂrobkuÊ dovezenyÂch teÂzÏ identifikacÏnõÂ uÂdaje
deklaranta32), je-li deklarant jinou osobou nezÏ
provozovatel danÏoveÂho skladu, oznacÏenõÂ celnõÂho
uÂrÏadu, kde probeÏhlo celnõÂ rÏõÂzenõÂ, vcÏetneÏ data propusÏteÏnõÂ dovezenyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ do rezÏimu volneÂho obeÏhu, nebo je-li u nich mozÏneÂ
uplatnit naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ podle § 14 odst. 1
põÂsm. b), § 54 odst. 2 a § 78 odst. 6 a 7,
c) obchodnõÂ naÂzvy vybranyÂch vyÂrobkuÊ, mnozÏstvõÂ
v meÏrÏicõÂch jednotkaÂch, datum a uÂcÏel pouzÏitõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ provozovatelem danÏoveÂho
skladu pro vlastnõÂ spotrÏebu, pro spotrÏebu cÏlenuÊ
jeho domaÂcnosti33) a osob jemu blõÂzkyÂch33), jeho
zameÏstnancuÊ, cÏlenuÊ, spolecÏnõÂkuÊ a cÏlenuÊ jejich domaÂcnostõÂ a osob jim blõÂzkyÂch,
d) obchodnõÂ naÂzvy vybranyÂch vyÂrobkuÊ, mnozÏstvõÂ
v meÏrÏicõÂch jednotkaÂch a datum vydaÂnõÂ vybranyÂch
vyÂrobkuÊ a identifikacÏnõÂ uÂdaje prÏõÂjemce; pokud vybraneÂ vyÂrobky prÏevzal dopravce, kteryÂ nenõÂ prÏõÂjemcem, musõÂ byÂt v evidenci uvedeny i identifikacÏnõÂ uÂdaje dopravce,
e) obchodnõÂ naÂzvy vybranyÂch vyÂrobkuÊ a mnozÏstvõÂ
v meÏrÏicõÂch jednotkaÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ vyvezenyÂch, datum jejich propusÏteÏnõÂ do rezÏimu vyÂvozu, oznacÏenõÂ celnõÂho uÂrÏadu, kde probeÏhlo celnõÂ
rÏõÂzenõÂ, a identifikacÏnõÂ uÂdaje deklaranta,
f) uÂdaje, ktereÂ jsou uvedeny v pruÊvodnõÂm dokladu
(§ 26).

§ 37
Evidence v podniku na vyÂrobu vybranyÂch vyÂrobkuÊ

(3) ZaÂpis do evidence po vyÂrobeÏ, zpracovaÂnõÂ, vydaÂnõÂ, prÏevzetõÂ nebo pouzÏitõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ musõÂ
byÂt ucÏineÏn ve lhuÊteÏ stanoveneÂ celnõÂm rÏeditelstvõÂm.

(11) DrzÏitel povolenõÂ je povinen nejpozdeÏji do
15 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ ode dne vzniku zmeÏny oznaÂmit
celnõÂmu uÂrÏadu kazÏdou zmeÏnu skutecÏnostõÂ a uÂdajuÊ uvedenyÂch v odstavci 5. V prÏõÂpadeÏ zmeÏny sõÂdla, poprÏõÂpadeÏ
mõÂsta pobytu, oznacÏenõÂ prostor, poprÏõÂpadeÏ leteckyÂch
linek nebo druhuÊ vybranyÂch vyÂrobkuÊ celnõÂ uÂrÏad rozhodne o zmeÏneÏ povolenõÂ. V prÏõÂpadeÏ zmeÏny ostatnõÂch
skutecÏnostõÂ a uÂdajuÊ, ktereÂ jsou uvedeny v povolenõÂ,
celnõÂ uÂrÏad vydaÂ noveÂ povolenõÂ a odejme prÏedchozõÂ povolenõÂ. DorucÏeneÂ nebo sdeÏleneÂ noveÂ rozhodnutõÂ o vydaÂnõÂ povolenõÂ musõÂ soucÏasneÏ ve vyÂrokoveÂ cÏaÂsti obsahovat rozhodnutõÂ o odejmutõÂ puÊvodnõÂho povolenõÂ.
a)
b)
c)

d)

(12) PovolenõÂ zanikaÂ
zaÂnikem praÂvnickeÂ osoby, je-li drzÏitel praÂvnickou
osobou,
uÂmrtõÂm drzÏitele nebo nabytõÂm praÂvnõÂ moci rozsudku soudu o prohlaÂsÏenõÂ drzÏitele za mrtveÂho,
nabytõÂm praÂvnõÂ moci usnesenõÂ soudu o zamõÂtnutõÂ
naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ konkurzu pro nedostatek
majetku nebo nabytõÂm praÂvnõÂ moci usnesenõÂ
soudu, kteryÂm se rusÏõÂ konkurz na majetek drzÏitele, nebo
dnem zaÂniku zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ21).

(1) Provozovatel danÏoveÂho skladu podle § 19
odst. 2 põÂsm. a) je povinen veÂst evidenci vybranyÂch vyÂrobkuÊ
a) vyrobenyÂch nebo zpracovanyÂch v podniku na vyÂrobu vybranyÂch vyÂrobkuÊ,
b) prÏevzatyÂch do podniku na vyÂrobu vybranyÂch vyÂrobkuÊ,

32

(4) Evidence se uchovaÂvaÂ po dobu 10 let od konce
kalendaÂrÏnõÂho roku, ve ktereÂm byla tato evidence vyhotovena.
§ 38
Evidence ve skladu vybranyÂch vyÂrobkuÊ
(1) Provozovatel danÏoveÂho skladu podle § 19

) § 107 zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 113/1997 Sb. a zaÂkona cÏ. 1/2002 Sb.
CÏl. 5 a cÏl. 64 NarÏõÂzenõÂ Rady cÏ. 2913/1992/EHS, kteryÂm se vydaÂvaÂ celnõÂ zaÂkonõÂk SpolecÏenstvõÂ.
33
) § 115 azÏ 117 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
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odst. 2 põÂsm. b) je povinen veÂst evidenci vybranyÂch
vyÂrobkuÊ
a) prÏevzatyÂch do skladu vybranyÂch vyÂrobkuÊ,
b) zpracovanyÂch nebo pouzÏityÂch pro vlastnõÂ spotrÏebu provozovatele danÏoveÂho skladu,
c) vydanyÂch ze skladu vybranyÂch vyÂrobkuÊ.
(2) Pro vedenõÂ evidence platõÂ § 37 odst. 2 põÂsm. b)
azÏ f), odst. 3 a 4 obdobneÏ.
§ 39
Evidence vedenaÂ opraÂvneÏnyÂm prÏõÂjemcem
(1) OpraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce je povinen veÂst evidenci
vybranyÂch vyÂrobkuÊ prÏijatyÂch a vydanyÂch.
(2) Pro vedenõÂ evidence platõÂ § 37 odst. 2 põÂsm. b)
azÏ f), odst. 3 a 4 obdobneÏ.
§ 39a
Evidence vedenaÂ danÏovyÂm zaÂstupcem
(1) DanÏovyÂ zaÂstupce uvedenyÂ v § 23a je povinen
veÂst evidenci vybranyÂch vyÂrobkuÊ prÏijatyÂch a vydanyÂch.
(2) Pro vedenõÂ evidence platõÂ § 37 odst. 2 põÂsm. b),
d) a f) a odst. 3 a 4 obdobneÏ.
§ 40
Evidence vedenaÂ uzÏivatelem
(1) Pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak (§ 53a), je
uzÏivatel povinen veÂst evidenci vybranyÂch vyÂrobkuÊ
a) prÏevzatyÂch,
b) pouzÏityÂch pro uÂcÏely uvedeneÂ ve zvlaÂsÏtnõÂm povolenõÂ,
c) pouzÏityÂch pro jineÂ uÂcÏely, nezÏ ktereÂ jsou uvedeny
ve zvlaÂsÏtnõÂm povolenõÂ,
d) odesõÂlanyÂch jineÂmu uzÏivateli,
e) vyrobenyÂch z prÏevzatyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ.
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nebo skladovaÂny vybraneÂ vyÂrobky. CelnõÂ uÂrÏad nebo
celnõÂ rÏeditelstvõÂ jsou takeÂ opraÂvneÏny vstupovat do
prostor, o kteryÂch je znaÂmo nebo se daÂ duÊvodneÏ prÏedpoklaÂdat, zÏe se v nich vybraneÂ vyÂrobky vyraÂbeÏjõÂ, zpracovaÂvajõÂ nebo skladujõÂ. Toto praÂvo majõÂ takeÂ, jde-li
o byt, kteryÂ je uzÏõÂvaÂn pro uÂcÏely podnikaÂnõÂ.
(4) KteryÂkoliv celnõÂ uÂrÏad nebo celnõÂ rÏeditelstvõÂ
jsou opraÂvneÏny zastavovat dopravnõÂ prostrÏedky a provaÂdeÏt jejich kontrolu za uÂcÏelem zjisÏteÏnõÂ, zda druh
a mnozÏstvõÂ dopravovanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ odpovõÂdajõÂ druhu a mnozÏstvõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch v pruÊvodnõÂch dokladech nebo v dokladech stanovenyÂch pro dopravu vybranyÂch vyÂrobkuÊ. Tuto kontrolu jsou celnõÂ uÂrÏad nebo celnõÂ rÏeditelstvõÂ opraÂvneÏny
provaÂdeÏt takeÂ u dopravovanyÂch zaÂsilek. KontrolovanaÂ
osoba je povinna uÂkony vyplyÂvajõÂcõÂ z tohoto opraÂvneÏnõÂ
strpeÏt a poskytnout celnõÂmu uÂrÏadu nebo celnõÂmu rÏeditelstvõÂ potrÏebnou soucÏinnost.
(5) OpraÂvneÏnõÂ celnõÂch uÂrÏaduÊ nebo celnõÂch rÏeditelstvõÂ podle odstavce 4 platõÂ i prÏi kontrole dodrzÏovaÂnõÂ
povinnostõÂ a zaÂkazuÊ prÏi znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ vybranyÂch mineraÂlnõÂch olejuÊ podle § 134e a prÏi znacÏkovaÂnõÂ
neÏkteryÂch dalsÏõÂch mineraÂlnõÂch olejuÊ podle § 134l.
(6) V raÂmci svyÂch opraÂvneÏnõÂ podle odstavcuÊ 3 azÏ 5
jsou celnõÂ uÂrÏad nebo celnõÂ rÏeditelstvõÂ opraÂvneÏny odebõÂrat vzorky vyraÂbeÏnyÂch, zpracovaÂvanyÂch, skladovanyÂch i dopravovanyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ.
(7) CelnõÂ uÂrÏad, kteryÂ vydaÂvaÂ souhlas se zahaÂjenõÂm
dopravy podle § 24 a 25, je opraÂvneÏn narÏõÂdit prÏed zahaÂjenõÂm dopravy vybranyÂch vyÂrobkuÊ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ nebo osvobozenyÂch od
daneÏ oznacÏenõÂ teÏchto vyÂrobkuÊ.

(2) Pro vedenõÂ evidence platõÂ § 37 odst. 2 põÂsm. b)
azÏ e), odst. 3 a 4 obdobneÏ.

(8) PlaÂtci a uzÏivateleÂ jsou povinni umozÏnit za uÂcÏelem vyÂkonu spraÂvy daneÏ neprÏetrzÏitou prÏõÂtomnost zameÏstnancuÊ, kterÏõÂ pracujõÂ v celnõÂm uÂrÏadu, v prostoraÂch
urcÏenyÂch k podnikatelskeÂ cÏinnosti, pokud o to celnõÂ
uÂrÏad nebo celnõÂ rÏeditelstvõÂ pozÏaÂdaÂ. PlaÂtci a uzÏivateleÂ
jsou povinni poskytnout celnõÂmu uÂrÏadu k vyÂkonu
spraÂvy daneÏ potrÏebnou soucÏinnost vcÏetneÏ bezuÂplatneÂho poskytnutõÂ kancelaÂrÏskyÂch prostor.

§ 41
OpraÂvneÏnõÂ celnõÂch uÂrÏaduÊ a celnõÂch rÏeditelstvõÂ

(9) NedotcÏeno zuÊstaÂvaÂ opraÂvneÏnõÂ celnõÂch uÂrÏaduÊ
a celnõÂch rÏeditelstvõÂ tyÂkajõÂcõÂ se daneÏ z mineraÂlnõÂch olejuÊ
v § 65.

(1) CelnõÂ uÂrÏad nebo celnõÂ rÏeditelstvõÂ jsou opraÂvneÏny kontrolovat plneÏnõÂ podmõÂnek povolenõÂ uvedenyÂch v § 13, 20, 21a, 22, 23, 23a, 33a, 36 a 60a.
(2) CelnõÂ uÂrÏad je opraÂvneÏn narÏõÂdit plaÂtci nebo uzÏivateli provedenõÂ inventarizace ve lhuÊteÏ stanoveneÂ celnõÂm uÂrÏadem. O vyÂsledku inventarizace informuje
plaÂtce nebo uzÏivatel celnõÂ uÂrÏad naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ
den po skoncÏenõÂ inventury.
(3) KteryÂkoliv celnõÂ uÂrÏad nebo celnõÂ rÏeditelstvõÂ
jsou opraÂvneÏny vstupovat do kazÏdeÂ provoznõÂ budovy,
mõÂstnosti nebo mõÂsta, kde jsou vyraÂbeÏny, zpracovaÂvaÂny

§ 42
ZajisÏteÏnõÂ, propadnutõÂ a zabraÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
a dopravnõÂch prostrÏedkuÊ
(1) ZjistõÂ-li celnõÂ uÂrÏad nebo celnõÂ rÏeditelstvõÂ, zÏe
a) vybraneÂ vyÂrobky jsou dopravovaÂny bez dokladu
uvedeneÂho v § 6, 26, 30, 51, 100 a 100a, pokud
tento zaÂkon nestanovõÂ jinak (§ 24 a 50),
b) vybraneÂ vyÂrobky jsou dopravovaÂny ve veÏtsÏõÂm
mnozÏstvõÂ (§ 4 odst. 3) bez dokladu uvedeneÂho
v § 5,
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c) uÂdaje uvedeneÂ na tomto dokladu jsou nespraÂvneÂ
nebo nepravdiveÂ, nebo
d) tento doklad je nepravyÂ, pozmeÏneÏnyÂ nebo padeÏlanyÂ,
rozhodne o zajisÏteÏnõÂ teÏchto vybranyÂch vyÂrobkuÊ, poprÏõÂpadeÏ i dopravnõÂho prostrÏedku, kteryÂ je dopravuje.
(2) CelnõÂ uÂrÏad nebo celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne
o zajisÏteÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ rovneÏzÏ tehdy, pokud
praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ tyto vyÂrobky skladuje ve veÏtsÏõÂm mnozÏstvõÂ (§ 4 odst. 3), neprokaÂzÏe, zÏe se
jednaÂ o vybraneÂ vyÂrobky zdaneÏneÂ, nebo pokud neprokaÂzÏe zpuÊsob jejich opraÂvneÏneÂho nabytõÂ za ceny bez
daneÏ.
(3) Postup podle odstavcuÊ 1 a 2 provede celnõÂ
uÂrÏad nebo celnõÂ rÏeditelstvõÂ, ktereÂ zjistõÂ duÊvody pro takoveÂ opatrÏenõÂ jako prvnõÂ. Pokud o zajisÏteÏnõÂ rozhodne
celnõÂ uÂrÏad, je povinen o tom informovat bez zbytecÏnyÂch pruÊtahuÊ bezprostrÏedneÏ nadrÏõÂzeneÂ celnõÂ rÏeditelstvõÂ.
(4) CelnõÂ uÂrÏad nebo celnõÂ rÏeditelstvõÂ uÂstneÏ oznaÂmõÂ
opatrÏenõÂ o zajisÏteÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ nebo dopravnõÂho prostrÏedku osobeÏ, u ktereÂ byly vybraneÂ vyÂrobky
nebo dopravnõÂ prostrÏedek zjisÏteÏny (daÂle jen ¹kontrolovanaÂ osobaª), a bezodkladneÏ vyhotovõÂ protokol, ve
ktereÂm uvede i duÊvod zajisÏteÏnõÂ, popis zajisÏteÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ, poprÏõÂpadeÏ popis zajisÏteÏneÂho dopravnõÂho prostrÏedku. ZameÏstnanec, kteryÂ pracuje v celnõÂm
uÂrÏadu, nebo celnõÂm rÏeditelstvõÂ, prÏedaÂ kopii protokolu
kontrolovaneÂ osobeÏ. RozhodnutõÂ o zajisÏteÏnõÂ musõÂ byÂt
vydaÂno nejpozdeÏji naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den po dni vyhotovenõÂ protokolu.
(5) V rozhodnutõÂ o zajisÏteÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
nebo dopravnõÂho prostrÏedku se uvedou duÊvody, pro
ktereÂ se vybraneÂ vyÂrobky nebo dopravnõÂ prostrÏedek
zajisÏt'ujõÂ, a poucÏenõÂ o praÂvech a povinnostech osoby,
jõÂzÏ se rozhodnutõÂ tyÂkaÂ. V rozhodnutõÂ se teÂzÏ uvede upozorneÏnõÂ, zÏe u zajisÏteÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ nebo dopravnõÂho prostrÏedku muÊzÏe byÂt ulozÏeno propadnutõÂ
nebo rozhodnuto o zabraÂnõÂ, jestlizÏe se prokaÂzÏõÂ duÊvody
rozhodneÂ pro zajisÏteÏnõÂ.
(6) Proti rozhodnutõÂ o zajisÏteÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ nebo dopravnõÂho prostrÏedku muÊzÏe kontrolovanaÂ osoba podat odvolaÂnõÂ nejpozdeÏji do 7 pracovnõÂch
dnõÂ ode dne dorucÏenõÂ tohoto rozhodnutõÂ. Toto odvolaÂnõÂ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek. OdvolacõÂ orgaÂn, kteryÂm je
nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn, rozhodne o odvolaÂnõÂ
bez zbytecÏnyÂch pruÊtahuÊ. DorucÏovaÂnõÂ upravuje zaÂkon
o spraÂveÏ danõÂ; proti rozhodnutõÂ o odvolaÂnõÂ lze podat jen mimorÏaÂdneÂ opravneÂ prostrÏedky nebo podneÏt
k soudnõÂmu prÏezkoumaÂnõÂ.
(7) CelnõÂ uÂrÏad nebo celnõÂ rÏeditelstvõÂ uskladnõÂ zajisÏteÏneÂ vybraneÂ vyÂrobky nebo dopravnõÂ prostrÏedek
mimo dosah kontrolovaneÂ osoby. KontrolovanaÂ osoba
je povinna zajisÏteÏneÂ vybraneÂ vyÂrobky nebo dopravnõÂ
prostrÏedek celnõÂmu uÂrÏadu nebo celnõÂmu rÏeditelstvõÂ vydat. OdmõÂtne-li vydaÂnõÂ, vybraneÂ vyÂrobky nebo do-
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pravnõÂ prostrÏedek jsou jõÂ odnÏaty. O vydaÂnõÂ nebo odneÏtõÂ
zajisÏteÏneÂ veÏci celnõÂ uÂrÏad nebo celnõÂ rÏeditelstvõÂ vyhotovõÂ
uÂrÏednõÂ zaÂznam. NaÂklady na skladovaÂnõÂ hradõÂ kontrolovanaÂ osoba.
(8) CelnõÂ uÂrÏad nebo celnõÂ rÏeditelstvõÂ muÊzÏe mõÂsto
postupu podle odstavce 7 ponechat zajisÏteÏneÂ vybraneÂ
vyÂrobky nebo dopravnõÂ prostrÏedek kontrolovaneÂ
osobeÏ a ulozÏit jõÂ, zÏe je nesmõÂ pouzÏõÂvat, prodaÂvat nebo
s nimi jinyÂm zpuÊsobem naklaÂdat.
(9) ZajisÏteÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ nebo dopravnõÂho prostrÏedku trvaÂ do doby, nezÏ je pravomocneÏ rozhodnuto o jejich propadnutõÂ nebo zabraÂnõÂ, prÏõÂpadneÏ do
doby, kdy se prokaÂzÏe, zÏe s vybranyÂmi vyÂrobky nebylo
naklaÂdaÂno zpuÊsoby uvedenyÂmi v odstavcõÂch 1 a 2 nebo
zÏe dopravnõÂ prostrÏedek nedopravoval takoveÂ vyÂrobky.
(10) RozhodnutõÂ o zajisÏteÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
nebo dopravnõÂho prostrÏedku, pokud se prokaÂzÏe, zÏe
s vybranyÂmi vyÂrobky nebylo naklaÂdaÂno zpuÊsoby uvedenyÂmi v odstavcõÂch 1 a 2 nebo zÏe dopravnõÂ prostrÏedek
nedopravoval takoveÂ vyÂrobky, musõÂ byÂt zrusÏeno põÂsemnyÂm rozhodnutõÂm a toto rozhodnutõÂ musõÂ byÂt dorucÏeno kontrolovaneÂ osobeÏ. Pokud rozhodnutõÂ o zajisÏteÏnõÂ bylo zrusÏeno, musõÂ byÂt kontrolovaneÂ osobeÏ zajisÏteÏneÂ vybraneÂ vyÂrobky nebo dopravnõÂ prostrÏedek bez
zbytecÏnyÂch pruÊtahuÊ vraÂceny v neporusÏeneÂm stavu.
O vraÂcenõÂ se sepõÂsÏe protokol.
(11) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ nebo celnõÂ uÂrÏad jsou opraÂvneÏny ulozÏit propadnutõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, u kteryÂch
se prokaÂzÏe, zÏe s nimi bylo naklaÂdaÂno zpuÊsoby uvedenyÂmi v odstavcõÂch 1 a 2, nebo dopravnõÂho prostrÏedku,
kteryÂ takoveÂ vyÂrobky dopravoval, jestlizÏe
a) tyto vybraneÂ vyÂrobky nebo dopravnõÂ prostrÏedek
vlastnõÂ kontrolovanaÂ osoba, nebo
b) osoba, kteraÂ tyto vybraneÂ vyÂrobky nebo dopravnõÂ
prostrÏedek vlastnõÂ, je celnõÂmu rÏeditelstvõÂ nebo celnõÂmu uÂrÏadu znaÂma.
(12) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ nebo celnõÂ uÂrÏad jsou opraÂvneÏny rozhodnout o zabraÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ, u kteryÂch se prokaÂzÏe, zÏe s nimi bylo naklaÂdaÂno zpuÊsoby
uvedenyÂmi v odstavcõÂch 1 a 2, nebo dopravnõÂho prostrÏedku, kteryÂ takoveÂ vyÂrobky dopravoval, jestlizÏe
osoba, kteraÂ tyto vybraneÂ vyÂrobky nebo dopravnõÂ prostrÏedek vlastnõÂ, nenõÂ celnõÂmu rÏeditelstvõÂ nebo celnõÂmu
uÂrÏadu znaÂma.
(13) Proti ulozÏeneÂmu propadnutõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ nebo dopravnõÂho prostrÏedku lze podat odvolaÂnõÂ
do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ ode dne, kteryÂ naÂsleduje po
dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ propadnutõÂ, a to u celnõÂho rÏeditelstvõÂ nebo celnõÂho uÂrÏadu, ktereÂ o ulozÏenõÂ
propadnutõÂ rozhodly. Proti rozhodnutõÂ o odvolaÂnõÂ se
jizÏ dalsÏõÂ odvolaÂnõÂ neprÏipousÏtõÂ.
(14) VlastnõÂkem propadnutyÂch nebo zabranyÂch
vybranyÂch vyÂrobkuÊ nebo dopravnõÂho prostrÏedku se
staÂvaÂ staÂt.
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(15) VybraneÂ vyÂrobky s vyÂjimkou tabaÂkovyÂch
vyÂrobkuÊ, u kteryÂch bylo ulozÏeno jejich propadnutõÂ
nebo rozhodnuto o jejich zabraÂnõÂ, celnõÂ uÂrÏad nebo celnõÂ
rÏeditelstvõÂ prodaÂ k prÏepracovaÂnõÂ v drazÏbeÏ. JestlizÏe tyto
vybraneÂ vyÂrobky nelze prÏepracovat s ohledem na jejich
charakter, znicÏõÂ se. TabaÂkoveÂ vyÂrobky, u kteryÂch bylo
ulozÏeno jejich propadnutõÂ nebo rozhodnuto o jejich
zabraÂnõÂ, se znicÏõÂ vzÏdy.
(16) PropadleÂ nebo zabraneÂ vybraneÂ vyÂrobky se
znicÏõÂ na naÂklad vlastnõÂka vybranyÂch vyÂrobkuÊ nebo,
nenõÂ-li znaÂm, na naÂklad fyzickeÂ nebo praÂvnickeÂ osoby,
kteraÂ tyto vybraneÂ vyÂrobky dopravovala, skladovala
nebo prodaÂvala.

d) prÏi pouzÏitõÂ nebo prodeji mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 5 pro pohon motoruÊ,
e) prÏi pouzÏitõÂ nebo prodeji mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 6 pro vyÂrobu tepla, nebo
f) prÏi pouzÏitõÂ nebo prodeji prÏõÂsady cÏi plnidla do mineraÂlnõÂch olejuÊ (§ 45 odst. 7).
§ 45
PrÏedmeÏt daneÏ z mineraÂlnõÂch olejuÊ
a)

§ 43
Pokuty
(1) PouzÏije-li celnõÂ uÂrÏad zajisÏteÏnõÂ daneÏ na uÂhradu
daneÏ, ulozÏõÂ provozovateli danÏoveÂho skladu, opraÂvneÏneÂmu prÏõÂjemci podle § 22, danÏoveÂmu zaÂstupci podle
§ 23a, danÏoveÂmu zaÂstupci pro zasõÂlaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ podle § 33 nebo uzÏivateli pokutu ve vyÂsÏi 10 %
z cÏaÂstky zajisÏteÏnõÂ daneÏ pouzÏiteÂ na uÂhradu daneÏ. Pokud
celnõÂ uÂrÏad pouzÏije zajisÏteÏnõÂ daneÏ na uÂhradu daneÏ podle
§ 23 odst. 4, § 29 odst. 2 a § 33 odst. 8, pokuta se neuklaÂdaÂ.
(2) RozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ pokuty musõÂ byÂt oduÊvodneÏno.

b)
c)
d)
e)

Â S T D RU HA
Â
CÏ A
Â SÏTNIÂ USTANOVENIÂ
ZVLA

f)

H L AVA I
Ï Z MINERAÂLNIÂCH OLEJU
Ê
DAN

g)

§ 44
PlaÂtce daneÏ z mineraÂlnõÂch olejuÊ
PlaÂtci jsou takeÂ praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby,
kteryÂm vznikne povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit
a) prÏi pouzÏitõÂ nebo prodeji mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 1 a 2, ktereÂ nebyly zdaneÏny nebo
u nichzÏ byla uplatneÏna sazba daneÏ nizÏsÏõÂ nezÏ sazba
daneÏ stanovenaÂ pro danyÂ uÂcÏel pouzÏitõÂ, pro uÂcÏely,
pro ktereÂ je stanovena vysÏsÏõÂ sazba daneÏ,
b) prÏi pouzÏitõÂ nebo prodeji smeÏsõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ
urcÏenyÂch pro pohon dvoutaktnõÂch motoruÊ za uÂcÏelem pohonu jinyÂch nezÏ dvoutaktnõÂch motoruÊ [§ 45
odst. 2 põÂsm. b)],
c) prÏi pouzÏitõÂ nebo prodeji mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 3 pro pohon motoruÊ nebo pro
vyÂrobu tepla bez ohledu na zpuÊsob spotrÏeby tepla
(daÂle jen ¹vyÂroba teplaª),
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h)

i)

(1) PrÏedmeÏtem daneÏ jsou tyto mineraÂlnõÂ oleje:
motoroveÂ benziny uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2710 11 41 azÏ 2710 11 59, benziny jineÂ nezÏ
motoroveÂ uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury
2710 11 11 azÏ 2710 11 25 a 2710 11 90 (daÂle jen
¹ostatnõÂ benzinª) a leteckeÂ pohonneÂ hmoty benzinoveÂho typu uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury
2710 11 31 a 2710 11 70,
strÏednõÂ oleje a teÏzÏkeÂ plynoveÂ oleje uvedeneÂ pod
koÂdy nomenklatury 2710 19 11 azÏ 2710 19 49,
teÏzÏkeÂ topneÂ oleje, uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2710 19 51 azÏ 2710 19 69,
odpadnõÂ oleje uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2710 91 azÏ 2710 99,
zkapalneÏneÂ ropneÂ plyny urcÏeneÂ k pouzÏitõÂ, nabõÂzeneÂ k prodeji nebo pouzÏõÂvaneÂ pro pohon motoruÊ
nebo pro jineÂ uÂcÏely uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2711 12 11 azÏ 2711 19 s vyÂjimkou zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ uvedenyÂch v põÂsmenech f)
a g),
zkapalneÏneÂ ropneÂ plyny urcÏeneÂ k pouzÏitõÂ, nabõÂzeneÂ k prodeji nebo pouzÏõÂvaneÂ pro vyÂrobu tepla
uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2711 12 11 azÏ
2711 19,
zkapalneÏneÂ ropneÂ plyny urcÏeneÂ k pouzÏitõÂ, nabõÂzeneÂ k prodeji nebo pouzÏõÂvaneÂ
1. pro stacionaÂrnõÂ motory,
2. v souvislosti s provozy a stroji pouzÏõÂvanyÂmi prÏi
stavbaÂch, stavebneÏ inzÏenyÂrskyÂch pracõÂch a verÏejnyÂch pracõÂch, nebo
3. pro vozidla urcÏenaÂ k pouzÏõÂvaÂnõÂ mimo verÏejneÂ
cesty nebo pro vozidla, kteraÂ nejsou schvaÂlenaÂ
k pouzÏõÂvaÂnõÂ prÏevaÂzÏneÏ na verÏejnyÂch silnicõÂch
uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2711 12 11
azÏ 2711 19,
uhlovodõÂkoveÂ plyny urcÏeneÂ k pouzÏitõÂ, nabõÂzeneÂ
k prodeji nebo pouzÏõÂvaneÂ pro pohon motoruÊ nebo
pro jineÂ uÂcÏely uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2711 11 a 2711 21 a s vyÂjimkou uhlovodõÂkovyÂch plynuÊ uvedenyÂch v põÂsmenech i) a j),
uhlovodõÂkoveÂ plyny urcÏeneÂ k pouzÏitõÂ, nabõÂzeneÂ
k prodeji nebo pouzÏõÂvaneÂ pro vyÂrobu tepla uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2711 11 a 2711 21,
nebo
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j) uhlovodõÂkoveÂ plyny urcÏeneÂ k pouzÏitõÂ, nabõÂzeneÂ
k prodeji nebo pouzÏõÂvaneÂ pro stacionaÂrnõÂ motory,
1. v souvislosti s provozy a stroji pouzÏõÂvanyÂmi prÏi
stavbaÂch, stavebneÏ inzÏenyÂrskyÂch pracõÂch a verÏejnyÂch pracõÂch, nebo
2. pro vozidla urcÏenaÂ k pouzÏõÂvaÂnõÂ mimo verÏejneÂ
cesty nebo pro vozidla, kteraÂ nejsou schvaÂlenaÂ
k pouzÏõÂvaÂnõÂ prÏevaÂzÏneÏ na verÏejnyÂch silnicõÂch
uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2711 11
a 2711 21.
a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

(2) PrÏedmeÏtem daneÏ jsou takeÂ
jakeÂkoliv smeÏsi vybranyÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch
v odstavci 1 a v tomto odstavci,
smeÏsi mineraÂlnõÂch olejuÊ obsahujõÂcõÂ benzin nebo
smeÏsi benzinuÊ s mineraÂlnõÂmi oleji uvedenyÂmi v odstavci 1 cÏi s laÂtkami, ktereÂ v odstavci 1 nejsou
uvedeny, s vyÂjimkou smeÏsõÂ vzniklyÂch podle põÂsmen d) a e) a smeÏsõÂ pouzÏõÂvanyÂch pro pohon dvoutaktnõÂch motoruÊ, nejde-li o smeÏs obsahujõÂcõÂ ostatnõÂ
benzin,
smeÏsi mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v odstavci 1
põÂsm. b) urcÏeneÂ jako palivo pro pohon vzneÏtovyÂch
motoruÊ s metylestery rÏepkoveÂho oleje nebo etylestery rÏepkoveÂho oleje vyrobenyÂmi z kvasneÂho
lihu bezvodeÂho zvlaÂsÏtneÏ denaturovaneÂho35), prÏicÏemzÏ podõÂl metylesteru rÏepkoveÂho oleje nebo
etylesteru rÏepkoveÂho oleje musõÂ cÏinit nejmeÂneÏ
31 % hmotnostnõÂch vsÏech laÂtek ve smeÏsi obsazÏenyÂch,
smeÏsi benzinu s lihem, ktereÂ obsahujõÂ nejmeÂneÏ
95 % benzinu a nejvyÂsÏe 5 % kvasneÂho bezvodeÂho
zvlaÂsÏtneÏ denaturovaneÂho lihu35),
smeÏsi benzinu s etyl-terciaÂl-butyl-eÂterem vyrobeneÂm z kvasneÂho bezvodeÂho zvlaÂsÏtneÏ denaturovaneÂho lihu, ktereÂ obsahujõÂ nejmeÂneÏ 85 % benzinu
a nejvyÂsÏe 15 % etyl-terciaÂl-butyl-eÂteru vcÏetneÏ nezreagovaneÂho lihu prÏi vyÂrobeÏ etyl-terciaÂl-butyl-eÂteru,
jakeÂkoliv smeÏsi urcÏeneÂ k pouzÏitõÂ, nabõÂzeneÂ k prodeji nebo pouzÏõÂvaneÂ pro pohon motoruÊ nebo pro
vyÂrobu tepla, ktereÂ jsou uÂcÏelem pouzÏitõÂ rovnocenneÂ neÏktereÂmu mineraÂlnõÂmu oleji uvedeneÂmu
v odstavci 1 s vyÂjimkou smeÏsõÂ uvedenyÂch v põÂsmenech d), e) a g) azÏ j),
smeÏsi mineraÂlnõÂch olejuÊ s kvasnyÂm lihem bezvodyÂm zvlaÂsÏtneÏ denaturovanyÂm neuvedeneÂ v põÂsmenech d) a e), ktereÂ obsahujõÂ nejvyÂsÏe 95 % kvasneÂho
lihu bezvodeÂho zvlaÂsÏtneÏ denaturovaneÂho urcÏeneÂ

35

h)

i)

j)

k)
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k pouzÏitõÂ, nabõÂzeneÂ k prodeji nebo pouzÏõÂvaneÂ
pro pohon motoruÊ,
smeÏsi benzinu s etyl-tercial-butyl-eÂterem vyrobenyÂm z kvasneÂho bezvodeÂho zvlaÂsÏtneÏ denaturovaneÂho lihu a s kvasnyÂm bezvodyÂm zvlaÂsÏtneÏ denaturovanyÂm lihem35) soucÏasneÏ tak, aby celkovyÂ obsah kyslõÂku neprÏesahoval 2,7 % hmotnostnõÂch35a),
ktereÂ obsahujõÂ nejmeÂneÏ 85 % benzinu a nejvyÂsÏe
15 % smeÏsi etyl-tercial-butyl-eÂteru vcÏetneÏ nezreagovaneÂho lihu prÏi vyÂrobeÏ etyl-tercial-butyl-eÂteru
a kvasneÂho bezvodeÂho zvlaÂsÏtneÏ denaturovaneÂho
lihu,
smeÏsi benzinu a dalsÏõÂch kyslõÂkatyÂch slozÏek biologickeÂho puÊvodu35a) tak, aby celkovyÂ obsah kyslõÂku neprÏesahoval 2,7 % hmotnostnõÂch; podõÂl benzinu v teÂto smeÏsi musõÂ cÏinit nejmeÂneÏ 85 %,
smeÏsi mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v odstavci 1
põÂsm. b) urcÏeneÂ jako palivo pro pohon vzneÏtovyÂch
motoruÊ s metylestery rÏepkoveÂho oleje nebo etylestery rÏepkoveÂho oleje vyrobenyÂmi z kvasneÂho
zvlaÂsÏtneÏ denaturovaneÂho lihu, prÏicÏemzÏ podõÂl metylesteruÊ rÏepkoveÂho oleje nebo etylesteruÊ rÏepkoveÂho oleje nesmõÂ cÏinit võÂce nezÏ 5 % hmotnostnõÂch
vsÏech laÂtek ve smeÏsi obsazÏenyÂch, nebo
smeÏsi teÏzÏkyÂch plynovyÂch olejuÊ s vodou, ktereÂ obsahujõÂ 9 azÏ 15 % hmotnosti vody urcÏeneÂ k pouzÏitõÂ,
nabõÂzeneÂ k prodeji nebo pouzÏõÂvaneÂ pro pohon
motoruÊ.

(3) PrÏedmeÏtem daneÏ jsou takeÂ mineraÂlnõÂ oleje
uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury
a) 1507 azÏ 1518, pokud jsou urcÏeny pro pohon motoruÊ nebo pro vyÂrobu tepla,
b) 2705 azÏ 2707,
c) 2709,
d) 2710 19 71 azÏ 2710 19 99,
e) 2711 29,
f) 2712,
g) 2714 a 2715,
h) 2901 a 2902,
i) 2905 11 00, ktereÂ nejsou syntetickeÂho puÊvodu,
pokud jsou urcÏeny pro pohon motoruÊ nebo pro
vyÂrobu tepla,
j) 3403,
k) 3811,
l) 3817, nebo
m) 3824 90 99, pokud jsou urcÏeny pro pohon motoruÊ
nebo pro vyÂrobu tepla.

) § 13 odst. 3 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).
35a
) CÏSN EN 228.
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(4) U mineraÂlnõÂch olejuÊ podle odstavce 3 vznikne
prÏi uvedenõÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu povinnost danÏ
prÏiznat a zaplatit pouze tehdy, jsou-li urcÏeny k pouzÏitõÂ,
nabõÂzeny k prodeji nebo pouzÏõÂvaÂny pro pohon motoruÊ
nebo pro vyÂrobu tepla.
(5) PrÏedmeÏtem daneÏ jsou takeÂ vsÏechny vyÂrobky,
ktereÂ nejsou uvedeny v odstavcõÂch 1 azÏ 3, urcÏeneÂ k pouzÏitõÂ, nabõÂzeneÂ k prodeji nebo pouzÏõÂvaneÂ pro pohon
motoruÊ.
(6) PrÏedmeÏtem daneÏ jsou takeÂ vsÏechny vyÂrobky
uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2701 azÏ 2715 s vyÂjimkou uhlõÂ, lignitu, rasÏeliny a obdobnyÂch pevnyÂch uhlovodõÂkuÊ a s vyÂjimkou mineraÂlnõÂch olejuÊ podle odstavcuÊ 1 a 3, urcÏeneÂ k pouzÏitõÂ, nabõÂzeneÂ k prodeji nebo
pouzÏõÂvaneÂ pro vyÂrobu tepla.
(7) PrÏedmeÏtem daneÏ jsou takeÂ vyÂrobky urcÏeneÂ
k pouzÏitõÂ, nabõÂzeneÂ k prodeji nebo pouzÏõÂvaneÂ jako prÏõÂsada nebo plnidlo (aditiv) do mineraÂlnõÂch olejuÊ urcÏenyÂch k pouzÏitõÂ, nabõÂzenyÂch k prodeji nebo pouzÏõÂvanyÂch pro pohon motoruÊ s vyÂjimkou vyÂrobkuÊ, ktereÂ
absorbujõÂ vodu z mineraÂlnõÂch olejuÊ v naÂdrzÏõÂch a palivovyÂch systeÂmech.
(8) Subjekt, kteryÂ nakupuje zkapalneÏneÂ ropneÂ
plyny uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. e), f) nebo g) cÏi uhlovodõÂkoveÂ plyny uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. h), i)
nebo j), je povinen nejpozdeÏji prÏed jejich uvedenõÂm
do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu prodaÂvajõÂcõÂmu põÂsemneÏ
oznaÂmit, pro jakyÂ uÂcÏel budou tyto plyny pouzÏity. Pokud tak neucÏinõÂ, zdanõÂ se tyto plyny sazbou daneÏ stanovenou pro tyto plyny urcÏeneÂ k pouzÏitõÂ, nabõÂzeneÂ
k prodeji nebo pouzÏõÂvaneÂ pro pohon motoruÊ. StejnaÂ
povinnost platõÂ i pro nabyvatele nebo pro osobu, kteraÂ
pro nabyvatele nebo kupujõÂcõÂho zkapalneÏneÂ ropneÂ
plyny prÏechodneÏ nabyÂvaÂ. Toto ustanovenõÂ se nepouzÏije
pro zkapalneÏneÂ ropneÂ plyny v tlakovyÂch naÂdobaÂch
o hmotnosti naÂplneÏ do 40 kg vcÏetneÏ.
(9) ZkapalneÏneÂ ropneÂ plyny uvedeneÂ v odstavci 1
põÂsm. e), f) nebo g) nesmõÂ byÂt skladovaÂny spolecÏneÏ ve
stejneÂm zaÂsobnõÂku, pokud tento zaÂsobnõÂk pro spolecÏneÂ
skladovaÂnõÂ nenõÂ danÏovyÂm skladem. JednotliveÂ zaÂsobnõÂky, ve kteryÂch jsou zkapalneÏneÂ ropneÂ plyny podle
odstavce 1 põÂsm. e), f) nebo g) oddeÏleneÏ skladovaÂny,
musõÂ byÂt technologicky oddeÏleny a nesmõÂ byÂt
vzaÂjemneÏ propojeny. ZkapalneÏneÂ ropneÂ plyny uvedeneÂ
v odstavci 1 põÂsm. e), f) a g) odebõÂraneÂ ze zaÂsobnõÂkuÊ
v kapalneÂ faÂzi mohou byÂt skladovaÂny pouze v zaÂsobnõÂku pevneÏ spojeneÂm se zemõÂ, kteryÂ je kolaudovaÂn jako
stavba podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu36), pokud
tento zaÂkon nestanovõÂ jinak (§ 59 odst. 8). Toto omezenõÂ neplatõÂ pro zkapalneÏneÂ ropneÂ plyny uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. f) a g) skladovaneÂ v tlakovyÂch naÂdobaÂch
o hmotnosti naÂplneÏ do 40 kg vcÏetneÏ a pro zkapalneÏneÂ

36
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ropneÂ plyny uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. f) a g), ktereÂ
nebyly koupeny nebo zõÂskaÂny pro dalsÏõÂ prodej.
(10) TechnologickyÂm oddeÏlenõÂm zaÂsobnõÂkuÊ pro
zkapalneÏneÂ ropneÂ plyny se rozumõÂ takovaÂ uÂprava, kdy
a) ze zaÂsobnõÂku, ve ktereÂm jsou skladovaÂny zkapalneÏneÂ ropneÂ plyny uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. f),
nemohou byÂt tyto plyny vydaÂvaÂny prÏes vyÂdejnõÂ
stojan nebo plnicõÂ zarÏõÂzenõÂ pro vydaÂvaÂnõÂ zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ podle odstavce 1 põÂsm. e)
nebo g), nebo
b) ze zaÂsobnõÂku, ve ktereÂm jsou skladovaÂny zkapalneÏneÂ ropneÂ plyny uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. g),
nemohou byÂt tyto plyny vydaÂvaÂny prÏes vyÂdejnõÂ
stojan nebo plnicõÂ zarÏõÂzenõÂ pro vydaÂvaÂnõÂ zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ podle odstavce 1 põÂsm. e).
(11) MineraÂlnõÂ oleje spotrÏebovaneÂ v kogeneracÏnõÂch jednotkaÂch, tj. v zarÏõÂzenõÂch, kteraÂ decentralizovaneÏ vyraÂbeÏjõÂ teplo a elektrickou energii soucÏasneÏ, se
povazÏujõÂ za mineraÂlnõÂ oleje pouzÏiteÂ pro vyÂrobu tepla.
§ 46
Vznik povinnosti danÏ z mineraÂlnõÂch olejuÊ prÏiznat
a zaplatit
Povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit vznikaÂ takeÂ
a) dnem pouzÏitõÂ nebo prodeje mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 1 a 2, ktereÂ nebyly zdaneÏny
nebo u nichzÏ byla uplatneÏna sazba daneÏ nizÏsÏõÂ nezÏ
sazba daneÏ stanovenaÂ pro danyÂ uÂcÏel pouzÏitõÂ, pro
uÂcÏely, pro ktereÂ je stanovena vysÏsÏõÂ sazba daneÏ,
b) dnem pouzÏitõÂ nebo prodeje smeÏsõÂ mineraÂlnõÂch
olejuÊ urcÏenyÂch pro pohon dvoutaktnõÂch motoruÊ
za uÂcÏelem pohonu jinyÂch nezÏ dvoutaktnõÂch motoruÊ,
c) dnem pouzÏitõÂ nebo prodeje mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 3 pro pohon motoruÊ nebo pro
vyÂrobu tepla,
d) dnem pouzÏitõÂ nebo prodeje mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 5 pro pohon motoruÊ,
e) dnem pouzÏitõÂ nebo prodeje mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 6 pro vyÂrobu tepla, nebo
f) dnem pouzÏitõÂ nebo prodeje vyÂrobkuÊ uvedenyÂch
v § 45 odst. 7 jako prÏõÂsady nebo plnidla do mineraÂlnõÂho oleje, pokud byly tyto vyÂrobky zõÂskaÂny
nezdaneÏneÂ nebo se sazbou daneÏ nizÏsÏõÂ, nezÏ je sazba
daneÏ stanovenaÂ pro tento mineraÂlnõÂ olej.
§ 47
ZaÂklad daneÏ z mineraÂlnõÂch olejuÊ
(1) ZaÂkladem daneÏ je mnozÏstvõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ
vyjaÂdrÏeneÂ v 1000 litrech prÏi teploteÏ 15 8C. To neplatõÂ
pro teÏzÏkeÂ topneÂ oleje podle § 45 odst. 1 põÂsm. c), pro

) ZaÂkon cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnu a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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zkapalneÏneÂ ropneÂ plyny a pro uhlovodõÂkoveÂ plyny,
u nichzÏ je zaÂkladem daneÏ mnozÏstvõÂ vyjaÂdrÏeneÂ v tunaÂch
cÏisteÂ hmotnosti.

ryÂch vznikla danÏovaÂ povinnost, se zaokrouhluje na dveÏ
desetinnaÂ mõÂsta.

(2) Pro vyÂpocÏet daneÏ je rozhodujõÂcõÂ mnozÏstvõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ v okamzÏiku vzniku povinnosti danÏ prÏiznat a zaplatit.

§ 48

(3) VypocÏteneÂ mnozÏstvõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ, u kte-

Kód
nomenklatury
2710

Sazby daneÏ z mineraÂlnõÂch olejuÊ
(1) Sazby daneÏ jsou stanoveny takto:

Text

motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné
hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) s
obsahem olova do 0,013 g/l vþetnČ

11 840 Kþ/1000 l

motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné
hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) s
obsahem olova nad 0,013 g/l

13 710 Kþ/1000 l

StĜední oleje a tČžké plynové oleje podle § 45 odst. 1
písm. b)

9 950 Kþ/1000 l

tČžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c)

2711

Sazba danČ

472 Kþ/t

odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d)

0 Kþ/1000 l

zkapalnČné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e)

3 933 Kþ/t

zkapalnČné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. f)

0 Kþ/t

zkapalnČné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. g)

1 290 Kþ/t

uhlovodíkové plyny podle § 45 odst. 1 písm. h)

0 Kþ/t

uhlovodíkové plyny podle § 45 odst. 1 písm. i)

0 Kþ/t

uhlovodíkové plyny podle § 45 odst. 1 písm. j)

387 Kþ/t
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(2) SmeÏsi mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedeneÂ v § 45 odst. 2
põÂsm. a) se zdanÏujõÂ stejnou sazbou jako mineraÂlnõÂ olej
uvedenyÂ v § 45 odst. 1, ktereÂmu se vlastnostmi a uÂcÏelem
pouzÏitõÂ nejvõÂce prÏiblizÏujõÂ.

(16) SmeÏsi teÏzÏkyÂch plynovyÂch olejuÊ s vodou uvedeneÂ v § 45 odst. 2 põÂsm. k) se zdanÏujõÂ stejnou sazbou
jako mineraÂlnõÂ olej uvedenyÂ v § 45 odst. 1, ktereÂmu se
vlastnostmi a uÂcÏelem pouzÏitõÂ nejvõÂce prÏiblizÏujõÂ.

(3) SmeÏsi mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedeneÂ v § 45 odst. 2
põÂsm. b), ktereÂ obsahujõÂ benzin s obsahem olova do
0,013 g/l vcÏetneÏ, se zdanÏujõÂ sazbou 11 840 KcÏ/1000 l.

§ 49
OsvobozenõÂ od daneÏ z mineraÂlnõÂch olejuÊ

(4) SmeÏsi mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedeneÂ v § 45 odst. 2
põÂsm. b), ktereÂ obsahujõÂ benzin s obsahem olova nad
0,013 g/l, se zdanÏujõÂ sazbou 13 710 KcÏ/1000 l.

(1) Od daneÏ jsou osvobozeny mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 45 odst. 1, 2 a 6 s vyÂjimkou ostatnõÂch benzinuÊ
pouzÏõÂvaneÂ pro jineÂ uÂcÏely, nezÏ je pohon motoruÊ nebo
vyÂroba tepla.

(5) SmeÏsi mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedeneÂ v § 45 odst. 2
põÂsm. c) se zdanÏujõÂ sazbou 9 950 KcÏ/1000 l.
(6) SmeÏsi benzinu uvedeneÂ v § 45 odst. 2 põÂsm. d)
a e), ktereÂ obsahujõÂ benzin s obsahem olova do
0,013 g/l vcÏetneÏ, se zdanÏujõÂ sazbou 11 840 KcÏ/1000 l.
(7) SmeÏsi benzinu uvedeneÂ v § 45 odst. 2 põÂsm. d)
a e), ktereÂ obsahujõÂ benzin s obsahem olova nad
0,013 g/l, se zdanÏujõÂ sazbou 13 710 KcÏ/1000 l.
(8) SmeÏsi mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedeneÂ v § 45 odst. 2
põÂsm. f) se zdanÏujõÂ stejnou sazbou jako mineraÂlnõÂ olej
uvedenyÂ v § 45 odst. 1, ktereÂmu se vlastnostmi a uÂcÏelem
pouzÏitõÂ nejvõÂce prÏiblizÏujõÂ.
(9) SmeÏsi mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedeneÂ v § 45 odst. 2
põÂsm. g) se zdanÏujõÂ stejnou sazbou jako mineraÂlnõÂ olej
uvedenyÂ v § 45 odst. 1, ktereÂmu se vlastnostmi a uÂcÏelem
pouzÏitõÂ nejvõÂce prÏiblizÏujõÂ.
(10) MineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 45 odst. 3 se zdanÏujõÂ stejnou sazbou jako mineraÂlnõÂ olej uvedenyÂ v § 45
odst. 1, ktereÂmu se vlastnostmi a uÂcÏelem pouzÏitõÂ nejvõÂce prÏiblizÏujõÂ.
(11) VyÂrobky uvedeneÂ v § 45 odst. 5 a 6 se zdanÏujõÂ stejnou sazbou jako mineraÂlnõÂ olej uvedenyÂ v § 45
odst. 1, ktereÂmu se vlastnostmi a uÂcÏelem pouzÏitõÂ nejvõÂce prÏiblizÏujõÂ.
(12) VyÂrobky pouzÏõÂvaneÂ jako prÏõÂsada nebo
plnidlo do mineraÂlnõÂch olejuÊ se zdanÏujõÂ stejnou sazbou
jako mineraÂlnõÂ olej, pro kteryÂ jsou urcÏeny. Pokud jsou
tyto vyÂrobky urcÏeny jako prÏõÂsada nebo plnidlo do
dvou nebo võÂce mineraÂlnõÂch olejuÊ, pro ktereÂ je stanovena rozdõÂlnaÂ sazba daneÏ, zdanÏujõÂ se sazbou daneÏ vysÏsÏõÂ.

(2) Od daneÏ jsou osvobozeny ostatnõÂ benziny, pokud jsou pouzÏõÂvaÂny za uÂcÏelem vyÂroby vyÂrobkuÊ, ktereÂ
nejsou prÏedmeÏtem daneÏ. PrÏi uplatneÏnõÂ naÂroku na osvobozenõÂ od daneÏ prÏedlozÏõÂ nabyvatel prodaÂvajõÂcõÂmu pruÊkaz zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro vyÂrobu a dovoz
chemickyÂch laÂtek a chemickyÂch prÏõÂpravkuÊ. NeucÏinõÂ-li
tak, naÂrok na osvobozenõÂ od daneÏ zanikaÂ.
(3) Od daneÏ jsou osvobozeny odpadnõÂ oleje uvedeneÂ v § 45 odst. 1 põÂsm. d), pokud jsou urcÏeny k pouzÏitõÂ, nabõÂzeny k prodeji nebo pouzÏõÂvaÂny pro vyÂrobu
tepla.
(4) Od daneÏ jsou osvobozeny mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 45 odst. 1, 2 a 3 spotrÏebovaneÂ v prostoraÂch
podniku na vyÂrobu vybranyÂch vyÂrobkuÊ podle § 19
odst. 2 põÂsm. a), ve ktereÂm byly vyrobeny nebo zpracovaÂny. Toto osvobozenõÂ od daneÏ se vsÏak nevztahuje na
spotrÏebu teÏchto mineraÂlnõÂch olejuÊ pro uÂcÏely nesouvisejõÂcõÂ s vyÂrobou, zejmeÂna pak pro pohon motorovyÂch
vozidel.
(5) Od daneÏ jsou osvobozeny mineraÂlnõÂ oleje
pouzÏõÂvaneÂ jako pohonnaÂ hmota pro mezinaÂrodnõÂ i vnitrostaÂtnõÂ obchodnõÂ leteckou dopravu a pro leteckeÂ
praÂce. ObchodnõÂ leteckou dopravou je doprava osob,
zvõÂrÏat, zavazadel, veÏcõÂ a posÏty letadly. LeteckyÂmi pracemi jsou leteckeÂ cÏinnosti, prÏi nichzÏ leteckyÂ provozovatel vyuzÏõÂvaÂ letadlo k pracovnõÂ cÏinnosti za uÂplatu.
(6) Od daneÏ jsou osvobozeny mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 45 odst. 1 põÂsm. b) pouzÏõÂvaneÂ jako pohonnaÂ
hmota pro mezinaÂrodnõÂ vodnõÂ dopravu.

(14) SmeÏsi benzinu uvedeneÂ v § 45 odst. 2
põÂsm. h) a i), ktereÂ obsahujõÂ benzin s obsahem
olova nad 0,013 g/l vcÏetneÏ, se zdanÏujõÂ sazbou
13 710 KcÏ/1000 l.

(7) MezinaÂrodnõÂ leteckou a vodnõÂ dopravou se
pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ doprava
a) z mõÂsta mimo danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky do
mõÂsta mimo danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
b) z mõÂsta mimo danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky na
danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
c) z danÏoveÂho uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky do mõÂsta
mimo danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nebo
d) mezi dveÏma mõÂsty na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky jako soucÏaÂst dopravy podle põÂsmen a) azÏ c).

(15) SmeÏsi mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedeneÂ v § 45
odst. 2 põÂsm. j) se zdanÏujõÂ stejnou sazbou jako mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 45 odst. 1 põÂsm. b).

(8) Od daneÏ jsou osvobozeny mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 45 odst. 1 põÂsm. a) a b) pouzÏõÂvaneÂ jako pohonnaÂ hmota pro leteckou dopravu a leteckeÂ praÂce,

(13) SmeÏsi benzinu uvedeneÂ v § 45 odst. 2
põÂsm. h) a i), ktereÂ obsahujõÂ benzin s obsahem
olova do 0,013 g/l vcÏetneÏ, se zdanÏujõÂ sazbou
11 840 KcÏ/1000 l.
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s vyÂjimkou mineraÂlnõÂch olejuÊ pouzÏõÂvanyÂch pro soukromeÂ rekreacÏnõÂ leÂtaÂnõÂ.
(9) SoukromyÂm rekreacÏnõÂm leÂtaÂnõÂm se pro uÂcÏely
tohoto zaÂkona rozumõÂ pouzÏõÂvaÂnõÂ letadla jeho vlastnõÂkem nebo praÂvnickou nebo fyzickou osobou, kteraÂ je
opraÂvneÏna je pouzÏõÂvat na zaÂkladeÏ naÂjmu nebo jinyÂm
zpuÊsobem jinak nezÏ pro uÂcÏely podnikaÂnõÂ, zejmeÂna jinak nezÏ pro prÏepravu cestujõÂcõÂch nebo zbozÏõÂ, pro poskytovaÂnõÂ sluzÏeb letadly za uÂplatu nebo pro potrÏeby
orgaÂnuÊ verÏejneÂ spraÂvy.
(10) Od daneÏ jsou osvobozeny mineraÂlnõÂ oleje
uvedeneÂ v § 45 odst. 1 põÂsm. b), pouzÏõÂvaneÂ jako pohonnaÂ hmota pro plavby po vodaÂch na danÏoveÂm uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky, a to vyÂhradneÏ pro plavby z danÏoveÂho
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky na danÏoveÂ uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu nebo pro plavby z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu
na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky. Toto osvobozenõÂ se
netyÂkaÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ pouzÏõÂvanyÂch pro soukromaÂ
rekreacÏnõÂ plavidla.
(11) SoukromyÂm rekreacÏnõÂm plavidlem se pro
uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ jakeÂkoliv plavidlo, ktereÂ
pouzÏõÂvaÂ jeho vlastnõÂk nebo praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ
osoba, kteraÂ je opraÂvneÏna je pouzÏõÂvat jinak nezÏ pro
uÂcÏely podnikaÂnõÂ nebo pro potrÏeby orgaÂnuÊ verÏejneÂ
spraÂvy.
(12) Od daneÏ jsou daÂle osvobozeny smeÏsi mineraÂlnõÂch olejuÊ a kvasneÂho lihu bezvodeÂho zvlaÂsÏtneÏ denaturovaneÂho uvedeneÂ v § 45 odst. 2 põÂsm. g) pouzÏõÂvaneÂ jako testovaneÂ pohonneÂ hmoty pro vybranaÂ motorovaÂ vozidla v raÂmci schvaÂlenyÂch pilotnõÂch projektuÊ
uvedenyÂch v § 3 põÂsm. p).
(13) Od daneÏ jsou daÂle osvobozeny mineraÂlnõÂ
oleje maximaÂlneÏ do vyÂsÏe technicky zduÊvodneÏnyÂch skutecÏnyÂch vyÂrobnõÂch ztraÂt a ztraÂt prÏi dopraveÏ a skladovaÂnõÂ. CelnõÂ uÂrÏad je opraÂvneÏn posoudit, zda ztraÂty
vznikleÂ prÏi vyÂrobeÏ mineraÂlnõÂch olejuÊ odpovõÂdajõÂ charakteru cÏinnosti plaÂtce a obvykleÂ vyÂsÏi ztraÂt jinyÂch
plaÂtcuÊ prÏi stejneÂ nebo obdobneÂ cÏinnosti, a o zjisÏteÏnyÂ
rozdõÂl upravit zaÂklad daneÏ.
(14) VyÂsÏe technicky zduÊvodneÏnyÂch ztraÂt prÏi dopraveÏ a skladovaÂnõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ, vcÏetneÏ jejich
skladovaÂnõÂ v podniku na vyÂrobu vybranyÂch vyÂrobkuÊ,
a zpuÊsob jejich vyÂpocÏtu stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(15) Od daneÏ jsou daÂle osvobozeny rostlinneÂ
nebo zÏivocÏisÏneÂ tuky a jejich frakce, ktereÂ jsou uvedeny
pod koÂdy nomenklatury 1507 azÏ 1518, jsou povazÏovaÂny za biomasu, biopalivo nebo obnovitelnyÂ zdroj
energie a jsou vyraÂbeÏny, nabõÂzeny k prodeji a pouzÏõÂvaÂny pro vyÂrobu tepla, elektrÏiny nebo pohon motoruÊ.
Od daneÏ jsou daÂle osvobozeny lõÂh kvasnyÂ bezvodyÂ zvlaÂsÏtneÏ denaturovanyÂ pod koÂdem nomenklatury 2207, bioplyn pod koÂdem nomenklatury
3824 90 99, 47 % podõÂlu bioslozÏky bio etyl-terciaÂl-butyl-eÂteru pod koÂdem 3824 90 99 a estery rostlin-
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nyÂch a zÏivocÏisÏnyÂch olejuÊ pod koÂdem nomenklatury
3824 90 99, pokud jsou vyraÂbeÏny, nabõÂzeny k prodeji
nebo pouzÏõÂvaÂny pro vyÂrobu tepla nebo pohon motoruÊ.
(16) Od daneÏ jsou daÂle osvobozeny smeÏsi mineraÂlnõÂch olejuÊ a vody uvedeneÂ v § 45 odst. 2 põÂsm. k),
pouzÏõÂvaneÂ jako testovaneÂ pohonneÂ hmoty pro vybranaÂ
motorovaÂ vozidla v raÂmci schvaÂlenyÂch pilotnõÂch projektuÊ uvedenyÂch v § 3 põÂsm. p).
§ 50
Doprava mineraÂlnõÂch olejuÊ osvobozenyÂch od daneÏ
na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
(1) MineraÂlnõÂ oleje osvobozeneÂ od daneÏ podle § 49
lze dopravovat pouze
a) z danÏoveÂho skladu uzÏivateli,
b) od jednoho uzÏivatele jineÂmu uzÏivateli,
c) prÏi dovozu uskutecÏnÏovaneÂm uzÏivatelem, nebo
d) z jedneÂ organizacÏnõÂ slozÏky do jineÂ organizacÏnõÂ
slozÏky teÂhozÏ uzÏivatele.
(2) PrÏi dopraveÏ mineraÂlnõÂch olejuÊ, ktereÂ jsou
osvobozeny od daneÏ podle § 49 odst. 1, 2, 8 a 10, je
jejich odesõÂlatel povinen poskytnout zajisÏteÏnõÂ daneÏ
zpuÊsobem uvedenyÂm v § 21, a to ve vyÂsÏi daneÏ, kterou
by byl povinen prÏiznat a zaplatit, kdyby tyto mineraÂlnõÂ
oleje nebyly osvobozeny od daneÏ. Pokud je odesõÂlatelem provozovatel danÏoveÂho skladu, kteryÂ poskytnul
zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu podle
§ 21, muÊzÏe byÂt toto zajisÏteÏnõÂ pouzÏito pro poskytnutõÂ
zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro dopravu mineraÂlnõÂch olejuÊ. O pouzÏitõÂ
zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu pro
dopravu mineraÂlnõÂch olejuÊ rozhodne celnõÂ uÂrÏad mõÂstneÏ
prÏõÂslusÏnyÂ danÏoveÂmu skladu. CelnõÂ uÂrÏad muÊzÏe na zÏaÂdost
odesõÂlatele udeÏlit souhlas, aby zajisÏteÏnõÂ poskytl dopravce nebo vlastnõÂk teÏchto mineraÂlnõÂch olejuÊ, pokud
s tõÂm dopravce nebo jejich vlastnõÂk põÂsemneÏ souhlasõÂ.
Toto ustanovenõÂ se netyÂkaÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ osvobozenyÂch od daneÏ podle § 49 odst. 1, pokud jsou dopravovaÂny praÂvnickyÂm nebo fyzickyÂm osobaÂm uvedenyÂm
v § 53 odst. 4 a 5.
(3) PrÏi dopraveÏ zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ podle § 45 odst. 1 põÂsm. e), f) a g) osvobozenyÂch od daneÏ
musõÂ byÂt danÏ zajisÏteÏna zpuÊsobem uvedenyÂm v § 21 ve
vyÂsÏi daneÏ, kteraÂ by musela byÂt prÏiznaÂna a zaplacena,
jako kdyby tyto plyny byly urcÏeny pro pohon motoruÊ.
(4) Pro dopravu mineraÂlnõÂch olejuÊ osvobozenyÂch
od daneÏ na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky platõÂ ustanovenõÂ § 24 odst. 3 azÏ 6 obdobneÏ.
(5) MineraÂlnõÂ oleje dopravovaneÂ podle odstavce 1
musõÂ byÂt po ukoncÏenõÂ dopravy bezodkladneÏ umõÂsteÏny
v prostoraÂch urcÏenyÂch ve zvlaÂsÏtnõÂm povolenõÂ podle
§ 13. Pokud bylo poskytnuto zajisÏteÏnõÂ pro dopravu
mineraÂlnõÂch olejuÊ podle odstavce 2, celnõÂ uÂrÏad uvolnõÂ
zajisÏteÏnõÂ daneÏ do 5 pracovnõÂch dnõÂ ode dne, kdy byl
celnõÂmu uÂrÏadu prÏedlozÏen doklad o osvobozenõÂ od daneÏ
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(§ 6) s potvrzenõÂm prÏijetõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ uzÏivatelem.

bez zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ. Pokud jsou vsÏak prÏijõÂmaÂny za
uÂcÏelem dalsÏõÂho prodeje, zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ se vyzÏaduje.

§ 51
ProkaÂzaÂnõÂ zdaneÏnõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ

(4) PraÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ v raÂmci
podnikatelskeÂ cÏinnosti6) prÏijõÂmaÂ v jednotkoveÂm balenõÂ
o obsahu nejvyÂsÏe 20 litruÊ mineraÂlnõÂ oleje osvobozeneÂ
od daneÏ podle § 49 odst. 1 vyÂhradneÏ za uÂcÏelem jejich
prodeje konecÏneÂmu spotrÏebiteli, prÏijõÂmaÂ a prodaÂvaÂ tyto
mineraÂlnõÂ oleje bez zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ.

(1) V danÏoveÂm dokladu podle § 5 odst. 2, v dokladu o prodeji podle § 5 odst. 3 nebo v dokladu o dopraveÏ podle § 5 odst. 4 musõÂ byÂt uveden takeÂ koÂd nomenklatury mineraÂlnõÂho oleje, ktereÂho se doklad tyÂkaÂ.
(2) PrÏi dopraveÏ mineraÂlnõÂch olejuÊ znacÏkovanyÂch
a barvenyÂch podle cÏaÂsti cÏtvrteÂ nebo znacÏkovanyÂch podle cÏaÂsti paÂteÂ musõÂ byÂt v danÏoveÂm dokladu podle § 5
odst. 2, v dokladu o prodeji podle § 5 odst. 3 nebo
v dokladu o dopraveÏ podle § 5 odst. 4 uvedeno, zÏe tyto
oleje byly oznacÏkovaÂny a obarveny podle cÏaÂsti cÏtvrteÂ
nebo oznacÏkovaÂny podle cÏaÂsti paÂteÂ.
(3) PrÏi dopraveÏ zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 1 põÂsm. f) a g) se jejich zdaneÏnõÂ
prokazuje kromeÏ danÏoveÂho dokladu podle § 5 odst. 2,
dokladu o prodeji podle § 5 odst. 3 nebo dokladu o dopraveÏ podle § 5 odst. 4 takeÂ dokladem o zajisÏteÏnõÂ daneÏ
podle § 60 odst. 10.
§ 52
ProkaÂzaÂnõÂ opraÂvneÏneÂho nabytõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ
osvobozenyÂch od daneÏ
(1) PrÏi prokazovaÂnõÂ opraÂvneÏneÂho nabytõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ osvobozenyÂch od daneÏ podle § 6 se u mineraÂlnõÂch olejuÊ osvobozenyÂch od daneÏ podle § 49 odst. 4
doklad o osvobozenõÂ od daneÏ nevyzÏaduje.
(2) V dokladu o osvobozenõÂ od daneÏ podle § 6
odst. 2 musõÂ byÂt uveden takeÂ koÂd nomenklatury mineraÂlnõÂho oleje, ktereÂho se tento doklad tyÂkaÂ.
(3) PrÏi dopraveÏ mineraÂlnõÂch olejuÊ podle § 50
odst. 1 põÂsm. d) se uÂdaje uvaÂdeÏneÂ v dokladu o osvobozenõÂ od daneÏ podle § 6 odst. 2 põÂsm. a) a b) shodujõÂ.
§ 53
ZvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ pro prÏijõÂmaÂnõÂ a uzÏõÂvaÂnõÂ
mineraÂlnõÂch olejuÊ osvobozenyÂch od daneÏ
(1) MineraÂlnõÂ oleje osvobozeneÂ od daneÏ lze na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ (§ 13) takeÂ prodaÂvat uzÏivateluÊm, kteryÂm bylo takeÂ vydaÂno zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ,
a uzÏivateluÊm, kterÏõÂ pro prÏijõÂmaÂnõÂ a uzÏõÂvaÂnõÂ mineraÂlnõÂch
olejuÊ osvobozenyÂch od daneÏ zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ mõÂt nemusõÂ (odstavce 3 azÏ 5).

(5) KonecÏnyÂ spotrÏebitel, tj. praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ mimo raÂmec podnikatelskeÂ cÏinnosti6) prÏijõÂmaÂ mineraÂlnõÂ oleje osvobozeneÂ od daneÏ podle § 49 odst. 1 v jednotkoveÂm balenõÂ o obsahu nejvyÂsÏe
20 litruÊ, prÏijõÂmaÂ tyto mineraÂlnõÂ oleje bez zvlaÂsÏtnõÂho
povolenõÂ.
(6) MineraÂlnõÂ oleje osvobozeneÂ od daneÏ podle § 49
odst. 1 urcÏeneÂ k pouzÏitõÂ nebo pouzÏõÂvaneÂ jako vzorky
k laboratornõÂm uÂcÏeluÊm se prÏijõÂmajõÂ a uzÏõÂvajõÂ bez zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ.
§ 53a
Evidence mineraÂlnõÂch olejuÊ osvobozenyÂch od daneÏ
Povinnost veÂst evidenci podle § 40 se nevztahuje
na prÏõÂpady uvedeneÂ v § 53 odst. 3 azÏ 5.
§ 54
VracenõÂ daneÏ z mineraÂlnõÂch olejuÊ plaÂtci
(1) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ uplatnÏuje plaÂtce zpuÊsobem stanovenyÂm v § 14 odst. 5 a ve lhuÊteÏ stanoveneÂ
v § 16. JestlizÏe v teÂto lhuÊteÏ nebyl naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ
uplatneÏn, acÏkoliv uplatneÏn byÂt mohl, naÂrok na vraÂcenõÂ
daneÏ zanikaÂ a tuto lhuÊtu nelze prodlouzÏit ani nelze
povolit navraÂcenõÂ v prÏedesÏlyÂ stav.
(2) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikaÂ provozovateli
danÏoveÂho skladu
a) dnem, kdy prÏijme k prÏepracovaÂnõÂ nebo uÂpraveÏ
zdaneÏneÂ mineraÂlnõÂ oleje znecÏisÏteÏneÂ nebo nezaÂmeÏrneÏ smõÂsÏeneÂ,
b) dnem prÏijetõÂ zdaneÏnyÂch mineraÂlnõÂch olejuÊ, ktereÂ
vstupujõÂ jako materiaÂl do vyraÂbeÏnyÂch nebo zpracovaÂvanyÂch mineraÂlnõÂch olejuÊ,

(2) V naÂvrhu na vydaÂnõÂ zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ musõÂ
byÂt uveden takeÂ koÂd nomenklatury mineraÂlnõÂho oleje,
ktereÂho se maÂ zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ tyÂkat, a prÏedpoklaÂdaneÂ
rocÏnõÂ mnozÏstvõÂ prodeje mineraÂlnõÂch olejuÊ.

c) dnem, kdy prÏijme zdaneÏneÂ mineraÂlnõÂ oleje, ktereÂ
uvedl do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu a u nichzÏ jesÏteÏ
nedosÏlo k jejich prodeji, a to nejpozdeÏji druhyÂ
pracovnõÂ den po dni jejich uvedenõÂ do volneÂho
danÏoveÂho obeÏhu;

(3) MineraÂlnõÂ oleje osvobozeneÂ od daneÏ podle § 49
odst. 3, 4, 8, 10, 12, 15 a 16 a § 63 se prÏijõÂmajõÂ a uzÏõÂvajõÂ

uvedeneÂ mineraÂlnõÂ oleje jsou teÏmito dny opeÏtovneÏ uvedeny do rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ.
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§ 55
VracenõÂ daneÏ z mineraÂlnõÂch olejuÊ ozbrojenyÂm silaÂm
cÏlenskyÂch staÂtuÊ NATO s vyÂjimkou ozbrojenyÂch sil
CÏeskeÂ republiky
(1) V rozsahu, v jakeÂm vojenskyÂ a civilnõÂ personaÂl
vysõÂlajõÂcõÂho staÂtu37), prÏõÂpadneÏ Organizace SeveroatlantickeÂ smlouvy nakoupõÂ mineraÂlnõÂ oleje podle § 45
odst. 1 põÂsm. a) a b) a podle § 45 odst. 2 põÂsm. c) pro
sluzÏebnõÂ vozidla, letadla a lodeÏ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, vznikaÂ ozbrojenyÂm silaÂm vysõÂlajõÂcõÂho staÂtu naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ, jestlizÏe tak stanovõÂ mezinaÂrodnõÂ
smlouva, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna a kteraÂ je
vyhlaÂsÏena ve SbõÂrce zaÂkonuÊ nebo ve SbõÂrce mezinaÂrodnõÂch smluv.
(2) VojenskeÂ orgaÂny ozbrojenyÂch sil37) vysõÂlajõÂcõÂho staÂtu uplatnõÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ podle odstavce 1 za vojenskyÂ a civilnõÂ personaÂl vysõÂlajõÂcõÂho staÂtu
prostrÏednictvõÂm Ministerstva obrany u celnõÂho uÂrÏadu,
do jehozÏ uÂzemnõÂ puÊsobnosti patrÏõÂ meÏstskaÂ cÏaÂst Praha 1,
a to v tiskopise vydaneÂm Ministerstvem financõÂ. VojenskeÂ orgaÂny ozbrojenyÂch sil vysõÂlajõÂcõÂho staÂtu majõÂ pro
tento uÂcÏel postavenõÂ poplatnõÂka daneÏ bez povinnosti se
registrovat. UplatneÏnõÂ naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ musõÂ byÂt
dolozÏeno dokladem o prodeji, kteryÂ je vystaven plaÂtcem daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty.
(3) CelnõÂ uÂrÏad danÏ vraÂtõÂ prostrÏednictvõÂm Ministerstva obrany do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ ode dne naÂsledujõÂcõÂho po dni, kdy byl naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ uplatneÏn.
NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ zanikaÂ, nenõÂ-li uplatneÏn u poveÏrÏeneÂho celnõÂho uÂrÏadu nejpozdeÏji poslednõÂho dne sÏesteÂho kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce, kteryÂ naÂsleduje po kalendaÂrÏnõÂm meÏsõÂci, ve ktereÂm se naÂkup podle odstavce 1 uskutecÏnil.
(4) Z vybranyÂch vyÂrobkuÊ, u kteryÂch byl uplatneÏn
naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ a ktereÂ byly zapuÊjcÏeny, zastaveny nebo postoupeny za uÂplatu nebo bezuÂplatneÏ, je
vojenskyÂ orgaÂn, kteryÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ uplatnil,
povinen zaplatit danÏ prostrÏednictvõÂm Ministerstva obrany poveÏrÏeneÂmu celnõÂmu uÂrÏadu ve vyÂsÏi daneÏ na tyto
vyÂrobky prÏipadajõÂcõÂ, a to ve lhuÊteÏ do konce meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po meÏsõÂci, ve ktereÂm tato skutecÏnost nastala.
§ 56
VracenõÂ daneÏ z mineraÂlnõÂch olejuÊ osobaÂm uzÏõÂvajõÂcõÂm
tyto oleje pro vyÂrobu tepla
(1) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikaÂ praÂvnickyÂm
a fyzickyÂm osobaÂm, ktereÂ nakoupily za cenu vcÏetneÏ
daneÏ, vyrobily pro vlastnõÂ spotrÏebu nebo prÏijaly v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ mineraÂlnõÂ
oleje podle § 45 odst. 1 põÂsm. b) uvedeneÂ pod koÂdy
nomenklatury 2710 19 41 azÏ 2710 19 49 (daÂle jen

¹topneÂ olejeª), ktereÂ jsou barveny a znacÏkovaÂny podle
cÏaÂsti cÏtvrteÂ, a prokazatelneÏ tyto topneÂ oleje pouzÏily pro
vyÂrobu tepla. Toto ustanovenõÂ se nevztahuje na osoby,
kteryÂm byla vraÂcena danÏ z nakoupenyÂch topnyÂch olejuÊ
podle § 15 a 55.
(2) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikaÂ takeÂ praÂvnickyÂm a fyzickyÂm osobaÂm, ktereÂ nakoupily za cenu
vcÏetneÏ daneÏ, vyrobily pro vlastnõÂ spotrÏebu nebo prÏijaly
v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ mineraÂlnõÂ
oleje podle § 45 odst. 3 nebo ostatnõÂ benziny (daÂle jen
¹topneÂ olejeª) a prokazatelneÏ tyto topneÂ oleje pouzÏily
pro vyÂrobu tepla. Toto ustanovenõÂ se netyÂkaÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 3, pro ktereÂ je prÏi
jejich pouzÏitõÂ pro vyÂrobu tepla stanovena podle § 48
odst. 10 stejnaÂ sazba daneÏ jako pro mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 45 odst. 1 põÂsm. c).
(3) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikaÂ takeÂ praÂvnickyÂm nebo fyzickyÂm osobaÂm, ktereÂ obarvily a oznacÏkovaly podle cÏaÂsti cÏtvrteÂ topneÂ oleje uvedeneÂ v odstavci 1
nebo 2 v danÏoveÂm skladu a prokazatelneÏ tyto topneÂ
oleje pouzÏily pro vyÂrobu tepla.
(4) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, kteryÂm vznikaÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ, majõÂ pro tento uÂcÏel postavenõÂ danÏovyÂch subjektuÊ bez povinnosti se registrovat.
(5) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikaÂ dnem spotrÏeby
topnyÂch olejuÊ pro vyÂrobu tepla.
(6) DanÏ se vracõÂ ve vyÂsÏi daneÏ, kteraÂ byla zahrnuta
do ceny nakoupenyÂch topnyÂch olejuÊ nebo kteraÂ odpovõÂdaÂ vyÂsÏi daneÏ prÏipadajõÂcõÂ na topneÂ oleje vyrobeneÂ
nebo prÏijateÂ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od
daneÏ, snõÂzÏeneÂ o 660 KcÏ/1000 litruÊ.
(7) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ se prokazuje dokladem
o prodeji a evidencõÂ o naÂkupu a spotrÏebeÏ vedenou kupujõÂcõÂm. V prÏõÂpadeÏ, kdy praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby
pouzÏijõÂ pro vyÂrobu tepla topneÂ oleje, ktereÂ samy vyrobily nebo obarvily a oznacÏkovaly v danÏoveÂm skladu,
prokazuje se naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ internõÂm dokladem.
(8) Na dokladu o prodeji, kteryÂ je na zÏaÂdost prodaÂvajõÂcõÂ povinen vystavit nejpozdeÏji naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den po dni podaÂnõÂ zÏaÂdosti, musõÂ byÂt uvedeny
tyto naÂlezÏitosti:
a) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) prodaÂvajõÂcõÂho, je-li prodaÂvajõÂcõÂ
praÂvnickou osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ
obchodnõÂ firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo prodaÂvajõÂcõÂho, bylo-li prÏideÏleno, je-li
prodaÂvajõÂcõÂ fyzickou osobou,
b) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo kupujõÂcõÂho, je-li kupujõÂcõÂ praÂvnickou
osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ

) ZaÂkon cÏ. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojenyÂch sil jinyÂch staÂtuÊ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
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firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo,
bylo-li prÏideÏleno, nebo datum narozenõÂ kupujõÂcõÂho, je-li kupujõÂcõÂ fyzickou osobou,
mnozÏstvõÂ topnyÂch olejuÊ v objemovyÂch jednotkaÂch, jejich obchodnõÂ oznacÏenõÂ a koÂd nomenklatury,
sazba spotrÏebnõÂ daneÏ platnaÂ v den uvedenõÂ topnyÂch olejuÊ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu,
vyÂsÏe spotrÏebnõÂ daneÏ celkem,
datum vystavenõÂ dokladu o prodeji,
cÏõÂslo dokladu o prodeji.

(9) Na internõÂm dokladu musõÂ byÂt uvedeny tyto
naÂlezÏitosti:
a) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) vyÂrobce, je-li vyÂrobce praÂvnickou
osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ
firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo
vyÂrobce, je-li vyÂrobce fyzickou osobou,
b) mnozÏstvõÂ topnyÂch olejuÊ v objemovyÂch jednotkaÂch, jejich obchodnõÂ oznacÏenõÂ a koÂd nomenklatury,
c) sazba spotrÏebnõÂ daneÏ platnaÂ v den uvedenõÂ topnyÂch olejuÊ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu,
d) vyÂsÏe spotrÏebnõÂ daneÏ celkem,
e) datum vystavenõÂ internõÂho dokladu,
f) cÏõÂslo internõÂho dokladu.
(10) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ lze uplatnit v danÏoveÂm
prÏiznaÂnõÂ poprveÂ do 25. dne meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po
meÏsõÂci, ve ktereÂm naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikl, nejpozdeÏji vsÏak do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy mohl byÂt naÂrok
uplatneÏn poprveÂ. JestlizÏe v teÂto lhuÊteÏ nebyl naÂrok na
vraÂcenõÂ daneÏ uplatneÏn, naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ zanikaÂ
a tuto lhuÊtu nelze prodlouzÏit ani nelze povolit navraÂcenõÂ v prÏedesÏlyÂ stav. Vznikne-li vymeÏrÏenõÂm naÂroku na
vraÂcenõÂ daneÏ vratitelnyÂ prÏeplatek, vraÂtõÂ se bez zÏaÂdosti
do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ ode dne naÂsledujõÂcõÂho po jeho
vzniku.
(11) DodatecÏneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ na zvyÂsÏenõÂ naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ lze podat nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ
ode dne, kdy naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ mohl byÂt naposledy uplatneÏn. Pokud v teÂto lhuÊteÏ nebylo dodatecÏneÂ
danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ prÏedlozÏeno, naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ zanikaÂ a tuto lhuÊtu nelze prodlouzÏit ani nelze povolit
navraÂcenõÂ v prÏedesÏlyÂ stav.
(12) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob vyÂpocÏtu uplatnÏovaneÂho naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ a zpuÊsob
a podmõÂnky vedenõÂ evidence o naÂkupu a spotrÏebeÏ topnyÂch olejuÊ podle odstavcuÊ 7 azÏ 9.
§ 56a
VracenõÂ daneÏ z ostatnõÂch benzinuÊ
(1) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikaÂ praÂvnickyÂm
a fyzickyÂm osobaÂm, ktereÂ nakoupily za cenu vcÏetneÏ
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daneÏ, vyrobily pro vlastnõÂ spotrÏebu nebo prÏijaly v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ ostatnõÂ benziny a prokazatelneÏ tyto benziny pouzÏily v raÂmci podnikatelskeÂ cÏinnosti6), a to jinak nezÏ pro prodej, pro
pohon motoruÊ, pro vyÂrobu tepla nebo pro vyÂrobu
smeÏsõÂ uvedenyÂch v § 45 odst. 2.
(2) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, kteryÂm vznikaÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ, majõÂ pro tento uÂcÏel postavenõÂ danÏovyÂch subjektuÊ bez povinnosti se registrovat.
(3) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikaÂ dnem spotrÏeby
ostatnõÂch benzinuÊ pro jineÂ uÂcÏely, nezÏ je prodej, pohon
motoruÊ, vyÂroba tepla nebo vyÂroba smeÏsõÂ uvedenyÂch
v § 45 odst. 2.
(4) DanÏ se vracõÂ ve vyÂsÏi daneÏ, kteraÂ byla zahrnuta
do ceny ostatnõÂch benzinuÊ nebo kteraÂ odpovõÂdaÂ vyÂsÏi
daneÏ prÏipadajõÂcõÂ na ostatnõÂ benziny vyrobeneÂ nebo prÏijateÂ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ.
(5) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ se prokazuje dokladem
o prodeji a evidencõÂ o naÂkupu a spotrÏebeÏ vedenou poplatnõÂkem. V prÏõÂpadeÏ, kdy praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby
pouzÏijõÂ pro jineÂ uÂcÏely, nezÏ je prodej, pohon motoruÊ,
vyÂroba tepla nebo vyÂroba smeÏsõÂ uvedenyÂch v § 45
odst. 2, ostatnõÂ benziny, ktereÂ samy vyrobily nebo prÏijaly v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ, prokazuje se naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ internõÂm dokladem.
(6) Na dokladu o prodeji, kteryÂ je na zÏaÂdost prodaÂvajõÂcõÂ povinen vystavit nejpozdeÏji naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den po dni podaÂnõÂ zÏaÂdosti, musõÂ byÂt uvedeny
tyto naÂlezÏitosti:
a) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) prodaÂvajõÂcõÂho, je-li prodaÂvajõÂcõÂ
praÂvnickou osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ
obchodnõÂ firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo prodaÂvajõÂcõÂho, bylo-li prÏideÏleno, je-li
prodaÂvajõÂcõÂ fyzickou osobou,
b) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo kupujõÂcõÂho, je-li kupujõÂcõÂ praÂvnickou
osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ
firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo,
bylo-li prÏideÏleno, nebo datum narozenõÂ kupujõÂcõÂho, je-li kupujõÂcõÂ fyzickou osobou,
c) mnozÏstvõÂ ostatnõÂch benzinuÊ v objemovyÂch jednotkaÂch, jejich obchodnõÂ oznacÏenõÂ a koÂd nomenklatury,
d) sazba spotrÏebnõÂ daneÏ platnaÂ v den uvedenõÂ ostatnõÂch benzinuÊ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu,
e) vyÂsÏe spotrÏebnõÂ daneÏ celkem,
f) datum vystavenõÂ dokladu o prodeji,
g) cÏõÂslo dokladu o prodeji.
(7) Na internõÂm dokladu musõÂ byÂt uvedeny tyto
naÂlezÏitosti:
a) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo vyÂrobce, je-li vyÂrobce praÂvnickou
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osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ
firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo
vyÂrobce, je-li vyÂrobce fyzickou osobou,
mnozÏstvõÂ ostatnõÂch benzinuÊ v objemovyÂch jednotkaÂch, jejich obchodnõÂ oznacÏenõÂ a koÂd nomenklatury,
sazba spotrÏebnõÂ daneÏ platnaÂ v den uvedenõÂ ostatnõÂch benzinuÊ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu,
vyÂsÏe spotrÏebnõÂ daneÏ celkem,
datum vystavenõÂ internõÂho dokladu,
cÏõÂslo internõÂho dokladu.

(8) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ lze uplatnit v danÏoveÂm
prÏiznaÂnõÂ poprveÂ do 25. dne meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po
meÏsõÂci, ve ktereÂm naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikl, nejpozdeÏji vsÏak do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy mohl byÂt naÂrok
uplatneÏn poprveÂ. JestlizÏe v teÂto lhuÊteÏ nebyl naÂrok na
vraÂcenõÂ daneÏ uplatneÏn, naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ zanikaÂ
a tuto lhuÊtu nelze prodlouzÏit ani nelze povolit navraÂcenõÂ v prÏedesÏlyÂ stav. Vznikne-li vymeÏrÏenõÂm naÂroku na
vraÂcenõÂ daneÏ vratitelnyÂ prÏeplatek, vraÂtõÂ se bez zÏaÂdosti
do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ ode dne naÂsledujõÂcõÂho po jeho
vzniku.
(9) DodatecÏneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ na zvyÂsÏenõÂ naÂroku
na vraÂcenõÂ daneÏ lze podat nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ ode
dne, kdy naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ mohl byÂt naposledy
uplatneÏn. Pokud v teÂto lhuÊteÏ nebylo dodatecÏneÂ danÏoveÂ
prÏiznaÂnõÂ prÏedlozÏeno, naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ zanikaÂ
a tuto lhuÊtu nelze prodlouzÏit ani nelze povolit navraÂcenõÂ v prÏedesÏlyÂ stav.
§ 57
VracenõÂ daneÏ z mineraÂlnõÂch olejuÊ osobaÂm uzÏõÂvajõÂcõÂm
tyto oleje pro zemeÏdeÏlskou prvovyÂrobu, lesnõÂ sÏkolky
a obnovu a vyÂchovu lesa
(1) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikaÂ praÂvnickyÂm
a fyzickyÂm osobaÂm provozujõÂcõÂm zemeÏdeÏlskou prvovyÂrobu, lesnõÂ sÏkolky a obnovu a vyÂchovu lesa39), ktereÂ
nakoupily mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 45 odst. 1
põÂsm. b) a v § 45 odst. 2 põÂsm. c) za cenu obsahujõÂcõÂ
danÏ nebo tyto vyÂrobky samy vyrobily a prokazatelneÏ
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je pouzÏily pro zemeÏdeÏlskou prvovyÂrobu, lesnõÂ sÏkolky
a obnovu a vyÂchovu lesa.
(2) ZemeÏdeÏlskou prvovyÂrobou se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ rostlinnaÂ vyÂroba vcÏetneÏ chmelarÏstvõÂ, ovocnaÂrÏstvõÂ, vinarÏstvõÂ, peÏstovaÂnõÂ zeleniny, hub,
okrasnyÂch kveÏtin, drÏevin, leÂcÏivyÂch a aromatickyÂch
rostlin na pozemcõÂch vlastnõÂch nebo pronajatyÂch, prÏõÂpadneÏ na pozemcõÂch obhospodarÏovanyÂch z jineÂho
praÂvnõÂho duÊvodu.
(3) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, kteryÂm vznikl naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ, majõÂ pro tento uÂcÏel postavenõÂ danÏovyÂch subjektuÊ bez povinnosti se registrovat.
(4) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikaÂ dnem spotrÏeby
uvedenyÂch vyÂrobkuÊ pro stanovenyÂ uÂcÏel.
(5) DanÏ se vracõÂ ve vyÂsÏi 60 % daneÏ, kteraÂ byla
zahrnuta do ceny nakoupenyÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch
v § 45 odst. 1 põÂsm. b), a ve vyÂsÏi 80 % daneÏ, kteraÂ byla
zahrnuta do ceny nakoupenyÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch
v § 45 odst. 2 põÂsm. c), platneÂ v den jejich uvedenõÂ do
volneÂho danÏoveÂho obeÏhu, maximaÂlneÏ vsÏak do vyÂsÏe odpovõÂdajõÂcõÂ spotrÏebeÏ podle normativuÊ stanovenyÂch
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem40).
(6) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ poplatnõÂk prokazuje
a) dokladem o prodeji mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch
v § 45 odst. 1 põÂsm. b) a v § 45 odst. 2 põÂsm. c),
b) evidencõÂ o skutecÏneÂ spotrÏebeÏ teÏchto vyÂrobkuÊ,
c) dokladem o zaevidovaÂnõÂ do evidence zemeÏdeÏlskeÂho podnikatele40a), prÏõÂpadneÏ vyÂpisem z obchodnõÂho rejstrÏõÂku,
d) dokladem z evidence vyuzÏitõÂ zemeÏdeÏlskeÂ puÊdy podle uzÏivatelskyÂch vztahuÊ43a) v prÏõÂpadeÏ, zÏe se jednaÂ
o zemeÏdeÏlskou puÊdu,
e) dokladem o vyÂmeÏrÏe lesnõÂch pozemkuÊ podle vyÂpisu z katastru nemovitostõÂ41) v prÏõÂpadeÏ, zÏe se
jednaÂ o lesnõÂ pozemky, na nichzÏ hospodarÏõÂ na zaÂkladeÏ vlastnickeÂho praÂva41), põÂsemneÂ naÂjemnõÂ
smlouvy42) nebo jineÂho praÂvnõÂho duÊvodu.
V prÏõÂpadeÏ, zÏe fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba spotrÏebuje
pro uÂcÏely uvedeneÂ v odstavci 1 vyÂrobky uvedeneÂ v od-

39

) § 2 põÂsm. h) a k) zaÂkona cÏ. 289/1995 Sb., o lesõÂch a o doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 238/1999 Sb., zaÂkona
cÏ. 67/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 132/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 76/2002 Sb.
40
) VyhlaÂsÏka cÏ. 76/2000 Sb., kterou se stanovõÂ zpuÊsob vyÂpocÏtu naÂroku na vraÂcenõÂ spotrÏebnõÂ daneÏ ze strÏednõÂch a teÏzÏkyÂch
plynovyÂch olejuÊ a ze smeÏsõÂ paliv a maziv spotrÏebovanyÂch v zemeÏdeÏlskeÂ prvovyÂrobeÏ, lesnõÂch sÏkolkaÂch a prÏi obnoveÏ a vyÂchoveÏ lesa, podrobnosti o vedenõÂ dokladuÊ a evidence a normativy spotrÏeby teÏchto vyÂrobkuÊ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 446/2001
Sb.
40a
) § 2f zaÂkona cÏ. 252/1997 Sb., o zemeÏdeÏlstvõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 85/2004 Sb.
43a

) § 3a zaÂkona cÏ. 252/1997 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 128/2003 Sb.
) ZaÂkon cÏ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostõÂ CÏeskeÂ republiky (katastraÂlnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

41
42

) NaprÏõÂklad obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk, zaÂkon cÏ. 139/2002 Sb., o pozemkovyÂch uÂpravaÂch a pozemkovyÂch uÂrÏadech a o zmeÏneÏ zaÂkona
cÏ. 229/1991 Sb., o uÂpraveÏ vlastnickyÂch vztahuÊ k puÊdeÏ a jineÂmu zemeÏdeÏlskeÂmu majetku, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, § 19
zaÂkona cÏ. 111/1998 Sb., o vysokyÂch sÏkolaÂch.
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stavci 1, ktereÂ sama vyrobila, nahrazuje se doklad o naÂkupu internõÂm dokladem podle odstavce 10.
(7) SkutecÏnosti podle odstavce 6 s vyÂjimkou dokladuÊ o prodeji a s vyÂjimkou evidence o skutecÏneÂ spotrÏebeÏ vyÂrobkuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 1 põÂsm. b) a v § 45
odst. 2 põÂsm. c) se prokazujõÂ prÏi prveÂm uplatneÏnõÂ naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ. Dojde-li
a) ke zmeÏneÏ nebo vyÂmazu skutecÏnostõÂ tyÂkajõÂcõÂch se
fyzickeÂ nebo praÂvnickeÂ osoby podle odstavce 1
v obchodnõÂm rejstrÏõÂku nebo v evidenci podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu43),
b) ke zmeÏneÏ v obhospodarÏovaÂnõÂ celkoveÂ vyÂmeÏry
puÊdnõÂch blokuÊ nebo lesnõÂch pozemkuÊ,
c) ke zmeÏneÏ pruÊmeÏrneÂ zaÂkladnõÂ ceny zemeÏdeÏlskeÂho
pozemku44), kteraÂ maÂ vliv na vyÂsÏi normativu spotrÏeby pohonnyÂch hmot, nebo
d) ke zmeÏneÏ druhu zemeÏdeÏlskeÂho pozemku,
musõÂ byÂt v danÏoveÂm prÏiznaÂnõÂ za prÏõÂslusÏneÂ zdanÏovacõÂ
obdobõÂ prÏilozÏen doklad o teÂto zmeÏneÏ, poprÏõÂpadeÏ o vyÂmazu.
(8) NaÂzev vybraneÂho vyÂrobku podle odstavce 9
põÂsm. c) nebo podle odstavce 10 põÂsm. b) musõÂ byÂt uveden dostatecÏneÏ prÏesnyÂm termõÂnem, kteryÂ umozÏnõÂ zjisÏteÏnõÂ totozÏnosti vybraneÂho vyÂrobku tak, aby bylo mozÏneÂ jednoznacÏneÏ stanovit, jakaÂ sazba daneÏ je pro tento
vyÂrobek stanovena.
(9) Na dokladu o prodeji, kteryÂ je povinen vydat
prodaÂvajõÂcõÂ nejpozdeÏji naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den po dni
podaÂnõÂ zÏaÂdosti, musõÂ byÂt uvedeny tyto naÂlezÏitosti:
a) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) prodaÂvajõÂcõÂho, je-li prodaÂvajõÂcõÂ
praÂvnickou osobou, jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ
obchodnõÂ firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo prodaÂvajõÂcõÂho, bylo-li prÏideÏleno, je-li
prodaÂvajõÂcõÂ fyzickou osobou,
b) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo kupujõÂcõÂho, je-li kupujõÂcõÂ praÂvnickou
osobou, jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ
firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo
kupujõÂcõÂho, bylo-li prÏideÏleno, je-li kupujõÂcõÂ fyzickou osobou,
c) mnozÏstvõÂ vyÂrobkuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 1
põÂsm. b) a v § 45 odst. 2 põÂsm. c) v objemovyÂch
jednotkaÂch, jejich obchodnõÂ oznacÏenõÂ a koÂd nomenklatury,
d) sazba spotrÏebnõÂ daneÏ platnaÂ v den uvedenõÂ vyÂrobkuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 1 põÂsm. b) a v § 45
odst. 2 põÂsm. c) do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu,
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e) vyÂsÏe spotrÏebnõÂ daneÏ celkem,
f) datum vystavenõÂ dokladu o prodeji,
g) cÏõÂslo dokladu o prodeji.
(10) Na internõÂm dokladu musõÂ byÂt uvedeny tyto
naÂlezÏitosti:
a) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo vyÂrobce, je-li vyÂrobce praÂvnickou
osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ
firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo,
poprÏõÂpadeÏ datum narozenõÂ vyÂrobce, je-li vyÂrobce
fyzickou osobou,
b) mnozÏstvõÂ vyÂrobkuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 1
põÂsm. b) a v § 45 odst. 2 põÂsm. c) v objemovyÂch
jednotkaÂch, obchodnõÂ oznacÏenõÂ a koÂd nomenklatury,
c) sazba spotrÏebnõÂ daneÏ platnaÂ v den uvedenõÂ vyÂrobkuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 1 põÂsm. b) a v § 45
odst. 2 põÂsm. c) do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu,
d) vyÂsÏe spotrÏebnõÂ daneÏ celkem,
e) datum vystavenõÂ internõÂho dokladu,
f) cÏõÂslo internõÂho dokladu.
(11) SpraÂvnost dokladuÊ podle odstavcuÊ 6, 9 a 10
kontroluje celnõÂ uÂrÏad.
(12) NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ lze uplatnit v danÏoveÂm
prÏiznaÂnõÂ poprveÂ do 25. dne meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po
meÏsõÂci, ve ktereÂm naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ vznikl, nejpozdeÏji vsÏak do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy mohl byÂt naÂrok
uplatneÏn poprveÂ. JestlizÏe v teÂto lhuÊteÏ nebyl naÂrok na
vraÂcenõÂ daneÏ uplatneÏn, naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ zanikaÂ
a tuto lhuÊtu nelze prodlouzÏit ani nelze povolit navraÂcenõÂ v prÏedesÏlyÂ stav. Vznikne-li vymeÏrÏenõÂm naÂroku na
vraÂcenõÂ daneÏ vratitelnyÂ prÏeplatek, vraÂtõÂ se bez zÏaÂdosti
do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ ode dne naÂsledujõÂcõÂho po jeho
vzniku.
(13) DodatecÏneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ na zvyÂsÏenõÂ naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ lze podat nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ
ode dne, kdy naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ mohl byÂt naposledy uplatneÏn. Pokud v teÂto lhuÊteÏ nebylo dodatecÏneÂ
danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ prÏedlozÏeno, naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ zanikaÂ a tuto lhuÊtu nelze prodlouzÏit ani nelze povolit
navraÂcenõÂ v prÏedesÏlyÂ stav.
(14) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob vyÂpocÏtu naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ z vyÂrobkuÊ uvedenyÂch
v § 45 odst. 1 põÂsm. b) a v § 45 odst. 2 põÂsm. c) spotrÏebovanyÂch v zemeÏdeÏlskeÂ prvovyÂrobeÏ, lesnõÂch sÏkolkaÂch a prÏi obnoveÏ a vyÂchoveÏ lesa, zpuÊsob a podmõÂnky
vedenõÂ dokladuÊ a evidence podle odstavcuÊ 6, 9, 10 a 12

) § 12a azÏ 12e zaÂkona cÏ. 105/1990 Sb., o soukromeÂm podnikaÂnõÂ obcÏanuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 219/1991 Sb. a zaÂkona cÏ. 455/
/1991 Sb.
44
) VyhlaÂsÏka cÏ. 463/2002 Sb., kterou se stanovõÂ seznam katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ s prÏirÏazenyÂmi pruÊmeÏrnyÂmi zaÂkladnõÂmi cenami
zemeÏdeÏlskyÂch pozemkuÊ.
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a normativy spotrÏeby vyÂrobkuÊ uvedenyÂch v § 45
odst. 1 põÂsm. b) a v § 45 odst. 2 põÂsm. c) pro zemeÏdeÏlskou prvovyÂrobu, lesnõÂ sÏkolky a obnovu a vyÂchovu
lesa, podle odstavce 5.

(6) Pro stanovenõÂ vyÂsÏe zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro danÏovyÂ
sklad podle § 21 se nebere v uÂvahu mnozÏstvõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ urcÏenyÂch pro zvlaÂsÏtnõÂ uÂcÏely, jejichzÏ vlastnõÂkem je staÂt34), umõÂsteÏnyÂch v tomto danÏoveÂm skladu.

§ 57a
DanÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ k dani z mineraÂlnõÂch olejuÊ a splatnost teÂto daneÏ
Vznikne-li povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ vyraÂbõÂ mineraÂlnõÂ oleje,
ktereÂ nejsou uvedeny v § 59 odst. 1 a ktereÂ tedy nemohou byÂt po vzniku danÏoveÂ povinnosti podle § 8
okamzÏiteÏ uvedeny do rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ, danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ se podaÂvaÂ do 25 dnuÊ
po skoncÏenõÂ zdanÏovacõÂho obdobõÂ, ve ktereÂm tato povinnost vznikla, a danÏ je splatnaÂ jednou cÏaÂstkou za
meÏsõÂc, a to ve lhuÊteÏ 40 dnuÊ po skoncÏenõÂ tohoto zdanÏovacõÂho obdobõÂ.

§ 58a
Doprava mineraÂlnõÂch olejuÊ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho
osvobozenõÂ od daneÏ na danÏoveÂm uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky

§ 58
ZajisÏteÏnõÂ daneÏ z mineraÂlnõÂch olejuÊ
(1) CelkoveÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ za jeden danÏovyÂ sklad
cÏinõÂ nejvyÂsÏe 100 000 000 KcÏ, jestlizÏe provozovatel danÏoveÂho skladu poskytne zajisÏteÏnõÂ daneÏ slozÏenõÂm nebo
prÏevodem financÏnõÂch prostrÏedkuÊ na depozitnõÂ uÂcÏet pro
zajisÏteÏnõÂ daneÏ zrÏõÂzenyÂ celnõÂm uÂrÏadem.
(2) PrÏi dopraveÏ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ, pokud se nejednaÂ o dopravu do jineÂho
cÏlenskeÂho staÂtu, se nevyzÏaduje zajisÏteÏnõÂ daneÏ u ostatnõÂch benzinuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 1 põÂsm. a), ktereÂ
nejsou urcÏeny k prÏõÂmeÂmu pouzÏitõÂ, nabõÂzeny k prodeji
nebo pouzÏõÂvaÂny k pohonu motoruÊ nebo pro vyÂrobu
tepla.
(3) PrÏi dopraveÏ zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ podle § 45 odst. 1 põÂsm. e), f) a g) v rezÏimu podmõÂneÏneÂho
osvobozenõÂ od daneÏ musõÂ byÂt danÏ zajisÏteÏna zpuÊsobem
uvedenyÂm v § 21 ve vyÂsÏi daneÏ, kteraÂ by musela byÂt
prÏiznaÂna a zaplacena, jako kdyby tyto plyny byly
urcÏeny pro pohon motoruÊ.
(4) PrÏi dopraveÏ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, pokud se nejednaÂ o dopravu do jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu,
nemusõÂ byÂt poskytnuto zajisÏteÏnõÂ daneÏ u mineraÂlnõÂch
olejuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 3, ktereÂ nejsou urcÏeny
k prÏõÂmeÂmu pouzÏitõÂ, nabõÂzeny k prodeji nebo pouzÏõÂvaÂny k pohonu motoruÊ nebo pro vyÂrobu tepla a na ktereÂ
se zaÂrovenÏ vztahuje rezÏim podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ
od daneÏ podle § 59 odst. 1.
(5) PrÏi dopraveÏ mineraÂlnõÂch olejuÊ produktovodem
se zajisÏteÏnõÂ daneÏ nevyzÏaduje.

34

(1) MineraÂlnõÂ oleje lze v rezÏimu podmõÂneÏneÂho
osvobozenõÂ od daneÏ dopravovat rovneÏzÏ z jedneÂ cÏaÂsti
danÏoveÂho skladu do druheÂ cÏaÂsti teÂhozÏ danÏoveÂho
skladu, pokud tyto cÏaÂsti jsou spojeny pouze produktovodem, kteryÂ je soucÏaÂstõÂ tohoto danÏoveÂho skladu.
(2) OstatnõÂ benziny mohou byÂt dopravovaÂny v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ [§ 59 odst. 1
põÂsm. c)] i mezi subjekty, ktereÂ nejsou provozovateli
danÏoveÂho skladu. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se ustanovenõÂ
§ 24 a 26 pouzÏijõÂ obdobneÏ.
§ 59
UplatneÏnõÂ rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ
pro mineraÂlnõÂ oleje
(1) PodmõÂneÏneÂ osvobozenõÂ od daneÏ musõÂ byÂt
uplatneÏno pouze pro mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ pod
koÂdy nomenklatury
a) 1507 azÏ 1518, pokud jsou urcÏeny pro pohon motoruÊ nebo pro vyÂrobu tepla,
b) 2707 10, 2707 20, 2707 30 a 2707 50,
c) 2710 11 azÏ 2710 19 69 s tõÂm, zÏe na mineraÂlnõÂ oleje
uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2710 11 21,
2710 11 25 a 2710 19 29 se podmõÂneÏneÂ osvobozenõÂ
od daneÏ uplatnÏuje jen prÏi jejich hromadneÂ obchodnõÂ prÏepraveÏ,
d) 2711 s vyÂjimkou 2711 11, 2711 21 a 2711 29,
e) 2901 10,
f) 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43
a 2902 44,
g) 2905 11 00, ktereÂ nejsou syntetickeÂho puÊvodu,
pokud jsou urcÏeny pro pohon motoruÊ nebo pro
vyÂrobu tepla,
h) 3824 90 99, pokud jsou urcÏeny pro pohon motoruÊ
nebo pro vyÂrobu tepla.
Pro ostatnõÂ mineraÂlnõÂ oleje nelze podmõÂneÏneÂ osvobozenõÂ od daneÏ uplatnit.
(2) Na mineraÂlnõÂ oleje, ktereÂ nejsou uvedeny v odstavci 1, se nevztahuje ustanovenõÂ § 18 odst. 6 a § 19
odst. 3.
(3) V danÏoveÂm skladu mohou byÂt spolecÏneÏ s mi-

) § 4 zaÂkona cÏ. 97/1993 Sb., o puÊsobnosti SpraÂvy staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv, ve zneÏnõÂ zaÂkonuÊ cÏ. 272/1996 Sb., cÏ. 189/1999 Sb.,
cÏ. 256/2000 Sb. a cÏ. 241/2000 Sb.
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neraÂlnõÂmi oleji v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od
daneÏ umõÂsteÏny i mineraÂlnõÂ oleje, ktereÂ nejsou uvedeny
v odstavci 1, a mineraÂlnõÂ oleje jizÏ uvedeneÂ do volneÂho
danÏoveÂho obeÏhu, ktereÂ jsou v danÏoveÂm skladu umõÂsteÏny za podmõÂnek stanovenyÂch v § 19 odst. 5. Tyto mineraÂlnõÂ oleje nemusõÂ byÂt oddeÏleneÏ skladovaÂny, ale musõÂ
byÂt oddeÏleneÏ evidovaÂny.
(4) Produktovod pro dopravu mineraÂlnõÂch olejuÊ
musõÂ byÂt samostatnyÂm danÏovyÂm skladem, pokud nenõÂ
soucÏaÂstõÂ jineÂho danÏoveÂho skladu. To neplatõÂ pro produktovod, v neÏmzÏ se dopravujõÂ vyÂhradneÏ zdaneÏneÂ mineraÂlnõÂ oleje. Doprava jednotlivyÂch dodaÂvek mineraÂlnõÂch olejuÊ produktovodem, kteryÂ je samostatnyÂm danÏovyÂm skladem, musõÂ byÂt navzaÂjem evidencÏneÏ oddeÏlena. PruÊvodnõÂ doklady podle § 26 nahrazuje
elektronickaÂ evidence provozovatele produktovodu
jako samostatneÂho danÏoveÂho skladu nebo elektronickaÂ
evidence provozovatele danÏoveÂho skladu, jehozÏ je produktovod soucÏaÂstõÂ.
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SbõÂrce mezinaÂrodnõÂch smluv nebo v kontejneru odpovõÂdajõÂcõÂmu ustanovenõÂm EvropskeÂ dohody o mezinaÂrodnõÂch prÏepravaÂch nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ po silnici
(ADR) vyhlaÂsÏeneÂ ve SbõÂrce mezinaÂrodnõÂch smluv, ktereÂ
se nachaÂzejõÂ na uÂzemõÂ danÏoveÂho skladu podle § 3
põÂsm. f), povazÏujõÂ se tato dopravnõÂ zarÏõÂzenõÂ za soucÏaÂst
danÏoveÂho skladu. To platõÂ i v prÏõÂpadeÏ, kdy tato dopravnõÂ zarÏõÂzenõÂ z technickyÂch duÊvoduÊ docÏasneÏ danÏovyÂ
sklad se svolenõÂm celnõÂho uÂrÏadu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂho pro
danÏovyÂ sklad opustõÂ. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se mnozÏstvõÂ
mineraÂlnõÂch olejuÊ, ktereÂ se do danÏoveÂho skladu vraÂtõÂ,
nesmõÂ lisÏit od mnozÏstvõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ, ktereÂ danÏovyÂ sklad opustilo.
(9) PodmõÂnka podle odstavce 6 põÂsm. c) nemusõÂ
byÂt splneÏna prÏi skladovaÂnõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ v prostoru
letisÏteÏ.
§ 59a
Evidence mineraÂlnõÂch olejuÊ v danÏovyÂch skladech

(5) SamostatnyÂm danÏovyÂm skladem mineraÂlnõÂch
olejuÊ podle § 19 odst. 2 põÂsm. b) nemuÊzÏe byÂt cÏerpacõÂ
stanice pohonnyÂch hmot. CÏerpacõÂ stanice pohonnyÂch
hmot umõÂsteÏnaÂ na uÂzemõÂ danÏoveÂho skladu podle § 3
põÂsm. f) je soucÏaÂstõÂ tohoto danÏoveÂho skladu.

CelnõÂ uÂrÏad muÊzÏe rozhodnout o tom, zÏe evidence
mineraÂlnõÂch olejuÊ vedenaÂ podle § 37 a 38 bude vedena
spolecÏneÏ za ty danÏoveÂ sklady, ktereÂ provozuje stejnyÂ
provozovatel a pro ktereÂ je mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ.

(6) DanÏovyÂm skladem mineraÂlnõÂch olejuÊ podle
§ 19 odst. 2 põÂsm. b) muÊzÏe byÂt pouze sklad,
a) jehozÏ skladovacõÂ zarÏõÂzenõÂ je pevneÏ spojeneÂ se zemõÂ
a je kolaudovaÂno jako stavba podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu36),
b) jehozÏ skladovacõÂ zarÏõÂzenõÂ jsou oveÏrÏenaÂ45) a jsou
vybavenaÂ vhodnyÂm oveÏrÏenyÂm45) meÏrÏicõÂm zarÏõÂzenõÂm na meÏrÏenõÂ mnozÏstvõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ, jejich
meÏrneÂ hmotnosti a teploty prÏi prÏõÂjmu a vyÂdeji,
c) jehozÏ skladovacõÂ kapacita je nejmeÂneÏ 50 000 litruÊ
mineraÂlnõÂch olejuÊ; to neplatõÂ pro danÏovyÂ sklad
zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ, jehozÏ skladovacõÂ
kapacita musõÂ byÂt nejmeÂneÏ 200 000 litruÊ,
d) kteryÂ splnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy pro ochranu zÏivota a zdravõÂ
osob a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.

§ 60
NaÂkup, prodej a doprava zkapalneÏnyÂch ropnyÂch
plynuÊ uvedenyÂch do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu

(7) PodmõÂnka podle odstavce 6 põÂsm. a) nemusõÂ
byÂt splneÏna, pokud skladem mineraÂlnõÂch olejuÊ je cisternovaÂ lod' se skladovacõÂ kapacitou nejmeÂneÏ 100 000 litruÊ
mineraÂlnõÂch olejuÊ, pro nizÏ spraÂvce prÏõÂstavu udeÏlil povolenõÂ pro trvaleÂ umõÂsteÏnõÂ v bazeÂnu prÏõÂstavu a z nõÂzÏ se
vydaÂvajõÂ mineraÂlnõÂ oleje jako lodnõÂ pohonnaÂ hmota.
(8) Pokud jsou mineraÂlnõÂ oleje umõÂsteÏny v automobiloveÂ cisterneÏ, zÏeleznicÏnõÂ cisterneÏ odpovõÂdajõÂcõÂ
ustanovenõÂm MezinaÂrodnõÂho rÏaÂdu pro prÏepravu nebezpecÏneÂho zbozÏõÂ po zÏeleznici (RID) vyhlaÂsÏeneÂho ve

45

(1) PraÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby, ktereÂ nakupujõÂ
nebo zõÂskaÂvajõÂ zkapalneÏneÂ ropneÂ plyny uvedeneÂ v § 45
odst. 1 põÂsm. e), f) nebo g) za uÂcÏelem dalsÏõÂho prodeje,
mohou tyto vyÂrobky prÏijõÂmat a prodaÂvat jen na zaÂkladeÏ povolenõÂ k naÂkupu zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ
podle § 60a, pokud nejsou provozovateli danÏoveÂho
skladu. PorusÏenõÂ teÂto povinnosti se povazÏuje za zaÂvazÏneÂ porusÏenõÂ tohoto zaÂkona ve smyslu zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu25). Toto ustanovenõÂ se nepouzÏije pro
praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby, ktereÂ nakupujõÂ tyto zkapalneÏneÂ ropneÂ plyny vyÂhradneÏ v tlakovyÂch naÂdobaÂch
o hmotnosti naÂplneÏ do 40 kg vcÏetneÏ.
(2) PraÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby, ktereÂ nakupujõÂ
nebo zõÂskaÂvajõÂ zkapalneÏneÂ ropneÂ plyny uvedeneÂ v § 45
odst. 1 põÂsm. f) nebo g) pro vlastnõÂ spotrÏebu se spotrÏebou prÏesahujõÂcõÂ 10 tun za jeden kalendaÂrÏnõÂ rok, mohou
tyto vyÂrobky prÏijõÂmat jen na zaÂkladeÏ povolenõÂ k naÂkupu zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ podle § 60a. Toto
ustanovenõÂ se nepouzÏije pro praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ
osoby, ktereÂ nakupujõÂ tyto zkapalneÏneÂ ropneÂ plyny vyÂhradneÏ v tlakovyÂch naÂdobaÂch o hmotnosti naÂplneÏ do
40 kg vcÏetneÏ.
(3) PraÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby jsou opraÂvneÏny
vydat zkapalneÏneÂ ropneÂ plyny uvedeneÂ v § 45 odst. 1

) § 9 zaÂkona cÏ. 505/1990 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 4/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 20/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 119/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 13/2002
Sb. a zaÂkona cÏ. 137/2002 Sb.
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põÂsm. f) nebo g) pouze teÏm osobaÂm uvedenyÂm v odstavci 1 nebo 2, ktereÂ prÏedlozÏõÂ k nahleÂdnutõÂ povolenõÂ
k naÂkupu zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ uvedeneÂ v § 60a
odst. 1.

tuto skutecÏnost oznaÂmõÂ celnõÂmu uÂrÏadu. Toto ustanovenõÂ se nepouzÏije pro dopravu zkapalneÏnyÂch ropnyÂch
plynuÊ v tlakovyÂch naÂdobaÂch o hmotnosti naÂplneÏ do
40 kg vcÏetneÏ.

(4) PraÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba uvedenaÂ v odstavci 1 nebo 2 je povinna veÂst evidenci podle § 40.

(11) Doprava zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ podle
§ 45 odst. 1 põÂsm. f) a g) muÊzÏe byÂt zahaÂjena jen tehdy,
pokud praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba uvedenaÂ v odstavci 1 nebo 2 odesõÂlateli prokaÂzÏe, zÏe poskytla zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro dopravu teÏchto plynuÊ. Toto ustanovenõÂ se
nepouzÏije pro dopravu zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ
v tlakovyÂch naÂdobaÂch o hmotnosti naÂplneÏ do 40 kg
vcÏetneÏ a v prÏõÂpadeÏ, kdyzÏ zajisÏteÏnõÂ daneÏ poskytuje na
zaÂkladeÏ souhlasu celnõÂho uÂrÏadu odesõÂlatel.

(5) ZkapalneÏneÂ ropneÂ plyny uvedeneÂ v § 45
odst. 1 põÂsm. e), f) nebo g), ktereÂ byly ve volneÂm danÏoveÂm obeÏhu nakoupeny nebo zõÂskaÂny za cenu vcÏetneÏ
daneÏ vypocÏteneÂ na zaÂkladeÏ jedneÂ sazby daneÏ, nesmeÏjõÂ
byÂt daÂle prodaÂny za cenu vcÏetneÏ daneÏ vypocÏteneÂ na
zaÂkladeÏ jineÂ sazby daneÏ.
(6) ZkapalneÏneÂ ropneÂ plyny uvedeneÂ v § 45
odst. 1 põÂsm. e), f) nebo g) prÏijateÂ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ opraÂvneÏnyÂm prÏõÂjemcem
nebo danÏovyÂm zaÂstupcem podle § 3 põÂsm. q), ktereÂmu
tak vznikla prÏi jejich uvedenõÂ do volneÂho danÏoveÂho
obeÏhu povinnost prÏiznat a zaplatit danÏ vypocÏtenou
na zaÂkladeÏ jedneÂ sazby daneÏ, nesmeÏjõÂ byÂt daÂle prodaÂny
za cenu vcÏetneÏ daneÏ vypocÏteneÂ na zaÂkladeÏ jineÂ sazby
daneÏ.
(7) ZkapalneÏneÂ ropneÂ plyny uvedeneÂ v § 45
odst. 1 põÂsm. e), f) nebo g), ktereÂ byly uvedeny do
volneÂho danÏoveÂho obeÏhu v jineÂm cÏlenskeÂm staÂtu a ktereÂ
byly dopraveny na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pro
uÂcÏely podnikaÂnõÂ a u kteryÂch byla v CÏeskeÂ republice
zajisÏteÏna nebo zaplacena danÏ vypocÏtenaÂ na zaÂkladeÏ
jedneÂ sazby daneÏ, nesmeÏjõÂ byÂt daÂle prodaÂny za cenu
vcÏetneÏ daneÏ vypocÏteneÂ na zaÂkladeÏ jineÂ sazby daneÏ.
(8) ZkapalneÏneÂ ropneÂ plyny uvedeneÂ v § 45
odst. 1 põÂsm. f) nebo g) musõÂ byÂt prÏi dovozu po propusÏteÏnõÂ do rezÏimu volneÂho obeÏhu okamzÏiteÏ uvedeny
do rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ. Toto
ustanovenõÂ se nepouzÏije pro zkapalneÏneÂ ropneÂ plyny
v tlakovyÂch naÂdobaÂch o hmotnosti naÂplneÏ do 40 kg
vcÏetneÏ.
(9) PrÏi dopraveÏ zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ uvedenyÂch v § 45 odst. 1 põÂsm. e), f) nebo g) po jejich
uvedenõÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu nesmeÏjõÂ byÂt tyto
plyny dopravovaÂny spolecÏneÏ v jednom dopravnõÂm prostrÏedku nebo v jejich soupraveÏ, pokud je pro neÏ stanovena rozdõÂlnaÂ sazba daneÏ. Toto ustanovenõÂ se nepouzÏije
pro dopravu zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ v tlakovyÂch
naÂdobaÂch o hmotnosti naÂplneÏ do 40 kg vcÏetneÏ.
(10) PrÏi dopraveÏ zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ
podle § 45 odst. 1 põÂsm. f) a g) uvedenyÂch do volneÂho
danÏoveÂho obeÏhu je odesõÂlatel povinen poskytnout zajisÏteÏnõÂ daneÏ zpuÊsobem uvedenyÂm v § 21, a to ve vyÂsÏi
daneÏ, kteraÂ by musela byÂt prÏiznaÂna a zaplacena, kdyby
tyto plyny byly urcÏeny pro pohon motoruÊ. ZajisÏteÏnõÂ
daneÏ muÊzÏe poskytnout takeÂ praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ
osoba uvedenaÂ v odstavci 1 nebo 2, dopravce nebo
vlastnõÂk teÏchto plynuÊ, pokud s tõÂm praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba uvedenaÂ v odstavci 1 nebo 2, dopravce
nebo vlastnõÂk teÏchto plynuÊ põÂsemneÏ souhlasõÂ a odesõÂlatel

(12) Doprava zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ podle
§ 45 odst. 1 põÂsm. f) a g) uvedenyÂch do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu od odesõÂlatele je ukoncÏena prÏijetõÂm teÏchto
vyÂrobkuÊ praÂvnickou nebo fyzickou osobou.
(13) PraÂvnickyÂm nebo fyzickyÂm osobaÂm, ktereÂ
porusÏõÂ povinnosti stanoveneÂ v odstavcõÂch 3 azÏ 9 a 11,
celnõÂ uÂrÏad ulozÏõÂ pokutu azÏ do vyÂsÏe 500 000 KcÏ. RozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ pokuty musõÂ byÂt oduÊvodneÏno.
§ 60a
PovolenõÂ k naÂkupu zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ
uvedenyÂch do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu
(1) PraÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby uvedeneÂ v § 60
odst. 1 nebo 2 mohou nakupovat zkapalneÏneÂ ropneÂ
plyny uvedeneÂ v § 45 odst. 1 põÂsm. e), f) nebo g) pouze
na zaÂkladeÏ povolenõÂ k naÂkupu zkapalneÏnyÂch ropnyÂch
plynuÊ uvedenyÂch do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu. O vydaÂnõÂ tohoto povolenõÂ rozhoduje celnõÂ rÏeditelstvõÂ na naÂvrh podanyÂ prostrÏednictvõÂm celnõÂho uÂrÏadu.
(2) V naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ musõÂ byÂt uvedeny tyto naÂlezÏitosti:
a) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) navrhovatele, je-li navrhovatel
praÂvnickou osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ
obchodnõÂ firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo navrhovatele, bylo-li prÏideÏleno, je-li
navrhovatel fyzickou osobou,
b) popis mõÂsta uskladneÏnõÂ zkapalneÏnyÂch ropnyÂch
plynuÊ a popis zpuÊsobu jejich zabezpecÏenõÂ prÏed
neopraÂvneÏnyÂm pouzÏitõÂm,
c) naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ oznacÏenõÂ zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ,
d) uÂcÏel pouzÏitõÂ zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ,
e) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo dodavateluÊ, bylo-li prÏideÏleno, je-li
dodavatel praÂvnickou osobou, jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ,
poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo dodavatele, je-li dodavatel fyzickou osobou, a mõÂsto vydaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ,
f) doklad o tom, zda navrhovatel maÂ a v jakeÂ vyÂsÏi
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v CÏeskeÂ republice nedoplatek evidovanyÂ celnõÂm
nebo financÏnõÂm uÂrÏadem, nebo nedoplatek na pojistneÂm a na penaÂle na verÏejneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ
nebo na pojistneÂm a na penaÂle na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, kteryÂ nesmõÂ byÂt v den podaÂnõÂ naÂvrhu starsÏõÂ
võÂce nezÏ 30 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ,
g) evidencÏnõÂ cÏõÂslo navrhovatele, pokud jizÏ bylo celnõÂm rÏeditelstvõÂm navrhovateli prÏideÏleno.
(3) NaÂzev zkapalneÏneÂho ropneÂho plynu podle
odstavce 2 põÂsm. c) musõÂ byÂt uveden dostatecÏneÏ prÏesnyÂm termõÂnem, kteryÂ umozÏnõÂ zjisÏteÏnõÂ totozÏnosti zkapalneÏneÂho ropneÂho plynu tak, aby bylo mozÏneÂ jednoznacÏneÏ stanovit, jakaÂ sazba daneÏ je pro tento vyÂrobek
stanovena.
(4) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o vydaÂnõÂ povolenõÂ
pouze navrhovateli, kteryÂ nenõÂ v likvidaci nebo v konkursnõÂm rÏõÂzenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20).
MaÂ-li navrhovatel nedoplatek na danõÂch nebo clu nebo
nedoplatek na zdravotnõÂm pojisÏteÏnõÂ, na daÂvkaÂch na pojistneÂm a sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ a na prÏõÂspeÏvcõÂch na
staÂtnõÂ politiku zameÏstnanosti, celnõÂ rÏeditelstvõÂ vydaÂ povolenõÂ pouze tehdy, je-li zajisÏteÏno uhrazenõÂ tohoto nedoplatku.
(5) Navrhovatel je povinen na vyÂzvu celnõÂho
uÂrÏadu nebo celnõÂho rÏeditelstvõÂ uveÂst a dolozÏit dalsÏõÂ
uÂdaje potrÏebneÂ pro spraÂvu danõÂ.
(6) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ proveÏrÏõÂ uÂdaje uvedeneÂ v naÂvrhu a v prÏõÂpadeÏ pochybnostõÂ o jejich spraÂvnosti nebo
uÂplnosti vyzve navrhovatele, aby uÂdaje blõÂzÏe vysveÏtlil,
zmeÏnil, doplnil a dolozÏil, a zaÂrovenÏ urcÏõÂ lhuÊtu, v nõÂzÏ je
navrhovatel povinen na vyÂzvu odpoveÏdeÏt. Po marneÂm
uplynutõÂ stanoveneÂ lhuÊty celnõÂ rÏeditelstvõÂ naÂvrh odlozÏõÂ.
(7) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ v povolenõÂ uvede skutecÏnosti
podle odstavce 2 põÂsm. a) azÏ d).
(8) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ muÊzÏe v povolenõÂ stanovit
dalsÏõÂ podmõÂnky zabezpecÏenõÂ zkapalneÏnyÂch ropnyÂch
plynuÊ nebo ulozÏit opatrÏenõÂ potrÏebnaÂ k zabraÂneÏnõÂ jejich
neopraÂvneÏneÂho pouzÏitõÂ.
(9) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o naÂvrhu na vydaÂnõÂ
povolenõÂ do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ od zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ; ve
zvlaÂsÏt' slozÏityÂch prÏõÂpadech rozhodne nejdeÂle do 90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ; nelze-li vzhledem k povaze veÏci rozhodnout ani v teÂto lhuÊteÏ, muÊzÏe ji prÏimeÏrÏeneÏ prodlouzÏit
nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn. NemuÊzÏe-li celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodnout do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ, poprÏõÂpadeÏ
do 90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ, je povinno o tom navrhovatele
s uvedenõÂm duÊvodu uveÏdomit.
(10) RozhodnutõÂ o vydaÂnõÂ povolenõÂ vyhotovõÂ
celnõÂ rÏeditelstvõÂ ve cÏtyrÏech stejnopisech, z nichzÏ jedno
je urcÏeno navrhovateli, druheÂ celnõÂmu uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂmu pro navrhovatele, trÏetõÂ dodavateli zkapalneÏnyÂch
ropnyÂch plynuÊ a cÏtvrteÂ celnõÂmu uÂrÏadu prÏõÂslusÏneÂmu pro
dodavatele zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ.
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(11) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ v souvislosti s vydaÂnõÂm
prvnõÂho povolenõÂ prÏideÏlõÂ navrhovateli evidencÏnõÂ cÏõÂslo
a vydaÂ osveÏdcÏenõÂ o evidenci.
(12) V rozhodnutõÂ o povolenõÂ stanovõÂ celnõÂ rÏeditelstvõÂ dobu jeho platnosti, kteraÂ pocÏõÂnaÂ beÏzÏet dnem
nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ. PovolenõÂ platõÂ nejmeÂneÏ
do konce kalendaÂrÏnõÂho roku, v neÏmzÏ nabylo rozhodnutõÂ o jeho udeÏlenõÂ praÂvnõÂ moci, a nejdeÂle do konce
trÏetõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku od konce roku, v neÏmzÏ bylo
rozhodnutõÂ o jeho udeÏlenõÂ vydaÂno.
(13) RozhodnutõÂ, kteryÂm se naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ nevyhovuje, musõÂ byÂt oduÊvodneÏno.
(14) O vydaÂnõÂ noveÂho povolenõÂ je drzÏitel povolenõÂ povinen pozÏaÂdat nejpozdeÏji trÏi kalendaÂrÏnõÂ meÏsõÂce
prÏed ukoncÏenõÂm doby platnosti prÏedchozõÂho povolenõÂ,
pokud hodlaÂ neprÏerusÏeneÏ nakupovat zkapalneÏneÂ ropneÂ
plyny.
(15) DrzÏitel povolenõÂ je povinen oznaÂmit celnõÂmu
rÏeditelstvõÂ kazÏdou zmeÏnu uÂdajuÊ podle odstavce 2
põÂsm. a) do 15 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ ode dne jejõÂho vzniku
a zmeÏnu uÂdajuÊ podle odstavce 2 põÂsm. b), c) nebo d) je
drzÏitel povolenõÂ povinen oznaÂmit drÏõÂve, nezÏ k teÏmto
zmeÏnaÂm dojde.
(16) Dojde-li ke zmeÏneÏ sõÂdla nebo mõÂsta pobytu
drzÏitele povolenõÂ, mõÂsta uskladneÏnõÂ zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ cÏi sõÂdla nebo mõÂsta pobytu dodavatele vybranyÂch vyÂrobkuÊ, celnõÂ rÏeditelstvõÂ vydaÂ rozhodnutõÂ
o zmeÏneÏ puÊvodnõÂho povolenõÂ. Dojde-li ke zmeÏneÏ ostatnõÂch skutecÏnostõÂ a uÂdajuÊ uvedenyÂch v povolenõÂ, celnõÂ
rÏeditelstvõÂ rozhodne o vydaÂnõÂ noveÂho povolenõÂ a o odejmutõÂ povolenõÂ prÏedchozõÂho. Zanikne-li puÊvodnõÂ povolenõÂ uplynutõÂm doby, na kterou bylo vydaÂno, v prÏõÂpadneÂm rozhodnutõÂ o vydaÂnõÂ noveÂho povolenõÂ celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o odejmutõÂ puÊvodnõÂho povolenõÂ.
a)
b)
c)
d)

e)

(17) PovolenõÂ zanikaÂ
uplynutõÂm doby, na kterou bylo vydaÂno,
zaÂnikem praÂvnickeÂ osoby, je-li drzÏitel povolenõÂ
praÂvnickou osobou,
uÂmrtõÂm drzÏitele povolenõÂ nebo nabytõÂm praÂvnõÂ
moci rozsudku soudu o prohlaÂsÏenõÂ drzÏitele povolenõÂ za mrtveÂho,
nabytõÂm praÂvnõÂ moci usnesenõÂ soudu o zamõÂtnutõÂ
naÂvrhu na prohlaÂsÏenõÂ konkursu pro nedostatek
majetku nebo nabytõÂm praÂvnõÂ moci usnesenõÂ
soudu, kteryÂm se rusÏõÂ konkurs na majetek uzÏivatele, nebo
dnem zaÂniku zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ21).

(18) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ odejme povolenõÂ, jestlizÏe
a) drzÏitel povolenõÂ opakovaneÏ porusÏil povinnosti stanoveneÂ v § 60 odst. 3 azÏ 9 a 11,
b) drzÏitel povolenõÂ neplnõÂ podmõÂnky stanoveneÂ povolenõÂm nebo nevede rÏaÂdneÏ uÂcÏetnictvõÂ nebo evidenci podle tohoto zaÂkona (§ 40),
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c) pominuly duÊvody nebo se zmeÏnily podmõÂnky, na
jejichzÏ zaÂkladeÏ bylo povolenõÂ vydaÂno, a drzÏitel
povolenõÂ nepozÏaÂdal o jeho zmeÏnu,
d) po dobu 12 meÏsõÂcuÊ ode dne dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ
o vydaÂnõÂ povolenõÂ nebyl uskutecÏneÏn naÂkup zkapalneÏnyÂch ropnyÂch plynuÊ podle tohoto povolenõÂ,
nebo
e) drzÏitel povolenõÂ o to pozÏaÂdaÂ.
§ 61
PovolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu
pro mineraÂlnõÂ oleje
V naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu musõÂ byÂt uveden takeÂ koÂd nomenklatury vybranyÂch vyÂrobkuÊ, kteryÂch se maÂ toto povolenõÂ
tyÂkat.
§ 62
OpraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce mineraÂlnõÂch olejuÊ
V naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ k prÏijõÂmaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od
daneÏ musõÂ byÂt uveden takeÂ koÂd nomenklatury vybranyÂch vyÂrobkuÊ, kteryÂch se maÂ toto povolenõÂ tyÂkat.
§ 62a
DanÏovyÂ zaÂstupce pro mineraÂlnõÂ oleje
V naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ podle § 23a pro danÏoveÂho zaÂstupce musõÂ byÂt uveden takeÂ koÂd nomenklatury vybranyÂch vyÂrobkuÊ, kteryÂch se maÂ toto povolenõÂ
tyÂkat.
§ 63
Dovoz mineraÂlnõÂch olejuÊ
(1) PrÏi dovozu a prÏi dopraveÏ mezi cÏlenskyÂmi staÂty
jsou prÏi vstupu na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky od
daneÏ osvobozeny mineraÂlnõÂ oleje, ktereÂ se nachaÂzejõÂ
v beÏzÏnyÂch naÂdrzÏõÂch motorovyÂch dopravnõÂch prostrÏedkuÊ, pracovnõÂch strojuÊ, klimatizacÏnõÂch, chladõÂrenskyÂch a jinyÂch podobnyÂch zarÏõÂzenõÂ a slouzÏõÂ k jejich
vlastnõÂmu pohonu a provozu.
(2) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se beÏzÏnou naÂdrzÏõÂ rozumõÂ
a) naÂdrzÏ trvale prÏipojenaÂ vyÂrobcem ke vsÏem motorovyÂm dopravnõÂm prostrÏedkuÊm teÂhozÏ typu, jako
je motorovyÂ dopravnõÂ prostrÏedek, v jehozÏ beÏzÏneÂ
naÂdrzÏi se mineraÂlnõÂ oleje nachaÂzejõÂ; trvaleÂ vestaveÏnõÂ teÂto naÂdrzÏe musõÂ umozÏnÏovat prÏõÂmeÂ pouzÏõÂvaÂnõÂ
mineraÂlnõÂho oleje k pohonu dopravnõÂho prostrÏedku a prÏõÂpadneÏ k provozu pracovnõÂch strojuÊ,
klimatizacÏnõÂch, chladõÂrenskyÂch a jinyÂch podobnyÂch zarÏõÂzenõÂ beÏhem dopravy,
b) naÂdrzÏ na zkapalneÏnyÂ ropnyÂ nebo uhlovodõÂkovyÂ
plyn vestaveÏnaÂ do motorovyÂch dopravnõÂch prostrÏedkuÊ k prÏõÂmeÂmu pouzÏõÂvaÂnõÂ zkapalneÏneÂho rop-

neÂho nebo uhlovodõÂkoveÂho plynu jako pohonneÂ
hmoty a takeÂ naÂdrzÏ na zkapalneÏnyÂ ropnyÂ nebo
uhlovodõÂkovyÂ plyn vestaveÏnaÂ do jinyÂch zarÏõÂzenõÂ,
jimizÏ je motorovyÂ dopravnõÂ prostrÏedek vybaven,
nebo
c) naÂdrzÏ trvale prÏipojenaÂ vyÂrobcem ke vsÏem pracovnõÂm strojuÊm, klimatizacÏnõÂm, chladõÂrenskyÂm a jinyÂm podobnyÂm zarÏõÂzenõÂm teÂhozÏ typu, jako je zarÏõÂzenõÂ, v jehozÏ naÂdrzÏi se mineraÂlnõÂ oleje nachaÂzejõÂ;
trvaleÂ vestaveÏnõÂ teÂto naÂdrzÏe musõÂ umozÏnÏovat
prÏõÂmeÂ pouzÏõÂvaÂnõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ k provozu tohoto pracovnõÂho stroje, klimatizacÏnõÂho, chladõÂrenskeÂho a jineÂho podobneÂho zarÏõÂzenõÂ.
§ 64
VyÂvoz mineraÂlnõÂch olejuÊ
(1) PrÏi vyÂvozu a prÏi dopraveÏ mezi cÏlenskyÂmi staÂty
nelze prÏi vyÂstupu z danÏoveÂho uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
uplatnit naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ podle § 14 odst. 1 u mineraÂlnõÂch olejuÊ, ktereÂ se nachaÂzejõÂ v beÏzÏnyÂch naÂdrzÏõÂch
motorovyÂch dopravnõÂch prostrÏedkuÊ, pracovnõÂch
strojuÊ, klimatizacÏnõÂch, chladõÂrenskyÂch a jinyÂch podobnyÂch zarÏõÂzenõÂ a slouzÏõÂ k jejich vlastnõÂmu pohonu a provozu.
(2) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se beÏzÏnou naÂdrzÏõÂ rozumõÂ naÂdrzÏ uvedenaÂ v § 63 odst. 2.
§ 65
OpraÂvneÏnõÂ celnõÂch uÂrÏaduÊ a celnõÂch rÏeditelstvõÂ prÏi
spraÂveÏ daneÏ z mineraÂlnõÂch olejuÊ
(1) CelnõÂ uÂrÏad nebo celnõÂ rÏeditelstvõÂ jsou opraÂvneÏny kontrolovat zaÂsobnõÂky, kontejnery, cisterny a jineÂ
obaly, ktereÂ obsahujõÂ nebo mohou obsahovat mineraÂlnõÂ
oleje. DaÂle jsou opraÂvneÏny kontrolovat plneÏnõÂ leteckyÂch pohonnyÂch hmot osvobozenyÂch od daneÏ podle
§ 49 do naÂdrzÏõÂ letadel a plneÏnõÂ lodnõÂch pohonnyÂch
hmot osvobozenyÂch od daneÏ podle § 49 do naÂdrzÏõÂ lodõÂ.
(2) V raÂmci svyÂch opraÂvneÏnõÂ podle odstavce 1 jsou
celnõÂ uÂrÏad nebo celnõÂ rÏeditelstvõÂ rovneÏzÏ opraÂvneÏny odebõÂrat vzorky vyraÂbeÏnyÂch, zpracovaÂvanyÂch, skladovanyÂch i dopravovanyÂch mineraÂlnõÂch olejuÊ vcÏetneÏ mineraÂlnõÂch olejuÊ dopravovanyÂch v beÏzÏnyÂch naÂdrzÏõÂch podle
§ 63 odst. 2.
HLAVA I I
Ï Z LIHU
DAN
§ 66
PlaÂtce daneÏ z lihu
(1) PlaÂtci jsou takeÂ
a) praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ nakoupõÂ nebo dovezou lõÂh a vyÂrobky obsahujõÂcõÂ lõÂh osvobozenyÂ od
daneÏ podle § 71 odst. 1 põÂsm. a), d), f) a i),
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b) praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ nakoupõÂ nebo dovezou vyÂrobky obsahujõÂcõÂ lõÂh osvobozenyÂ od daneÏ
podle § 71 odst. 1 põÂsm. c),
c) praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby podle § 4 odst. 1
põÂsm. f), ktereÂ skladujõÂ nebo uvaÂdeÏjõÂ do volneÂho
danÏoveÂho obeÏhu lõÂh, kteryÂ je prÏedmeÏtem daneÏ podle § 67 odst. 1 a 2, s vyÂjimkou lihu osvobozeneÂho
od daneÏ podle § 71 odst. 1 põÂsm. b) a e), nebo
d) praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ prÏekrocÏõÂ prÏi vyÂrobeÏ nebo obeÏhu lihu stanoveneÂ normy ztraÂt
lihu46).

a v prÏõÂpadech, kdy dosÏlo k dodatecÏneÂmu vymeÏrÏenõÂ
daneÏ na zaÂkladeÏ vzniku povinnosti danÏ prÏiznat a zaplatit prÏi nabytõÂ, prodeji nebo zjisÏteÏnõÂ nezdaneÏneÂho lihu
[§ 68 põÂsm. d)].
§ 68
Vznik povinnosti danÏ z lihu prÏiznat a zaplatit
a)
b)

(2) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby podle odstavce 1
põÂsm. b) jsou povinny oznaÂmit v kazÏdeÂm kalendaÂrÏnõÂm
roce prvnõÂ naÂkup nebo dovoz vyÂrobkuÊ obsahujõÂcõÂch lõÂh
osvobozenyÂ od daneÏ podle § 71 odst. 1 põÂsm. c) celnõÂmu uÂrÏadu.

c)
d)

§ 67
PrÏedmeÏt daneÏ z lihu
(1) PrÏedmeÏtem daneÏ je lõÂh (etanol)47) vcÏetneÏ neoddeÏleneÂho lihu vznikleÂho kvasÏenõÂm, obsazÏenyÂ v jakyÂchkoli vyÂrobcõÂch, nejde-li o vyÂrobky uvedeneÂ pod
koÂdy nomenklatury 2203, 2204, 2205, 2206, pokud celkovyÂ obsah lihu v teÏchto vyÂrobcõÂch cÏinõÂ võÂce nezÏ 1,2 %
objemovyÂch etanolu.
(2) PrÏedmeÏtem daneÏ je i lõÂh podle odstavce 1
vcÏetneÏ neoddeÏleneÂho lihu vznikleÂho kvasÏenõÂm, obsazÏenyÂ ve vyÂrobcõÂch uvedenyÂch pod koÂdy nomenklatury
2204, 2205, 2206, pokud celkovyÂ obsah lihu v teÏchto
vyÂrobcõÂch cÏinõÂ võÂce nezÏ 22 % objemovyÂch etanolu.
(3) Na lõÂh denaturovanyÂ jinyÂm nezÏ stanovenyÂm
denaturacÏnõÂm prostrÏedkem, s mensÏõÂm mnozÏstvõÂm denaturacÏnõÂho prostrÏedku nebo pouzÏityÂ pro jinyÂ nezÏ stanovenyÂ uÂcÏel se pohlõÂzÏõÂ jako na lõÂh nedenaturovanyÂ.

e)

Povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit vznikaÂ takeÂ
dnem zjisÏteÏnõÂ prÏekrocÏenõÂ stanovenyÂch norem ztraÂt
lihu prÏi vyÂrobeÏ a obeÏhu lihu46),
dnem zjisÏteÏnõÂ neopraÂvneÏneÏ odejmuteÂho lihu z vyÂrobnõÂho procesu, ze zaÂsob nebo prÏi dopraveÏ,
dnem zjisÏteÏnõÂ neopraÂvneÏneÂ regenerace lihu,
dnem nabytõÂ, prodeje nebo zjisÏteÏnõÂ nezdaneÏneÂho
lihu praÂvnickyÂmi nebo fyzickyÂmi osobami uvedenyÂmi v § 66 odst. 1 põÂsm. c) nebo lihu, kteryÂ praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby vyrobily bez povolenõÂ48), a to tõÂm dnem, kteryÂ nastal drÏõÂve, nebo
v prÏõÂpadeÏ ukoncÏenõÂ cÏinnosti nejpozdeÏji jeden den
prÏed podaÂnõÂm zÏaÂdosti o vyÂmaz z obchodnõÂho rejstrÏõÂku nebo zÏaÂdosti o zrusÏenõÂ zÏivnostenskeÂho
opraÂvneÏnõÂ; danÏovaÂ povinnost se tyÂkaÂ lihu a vsÏech
vyÂrobkuÊ obsahujõÂcõÂch lõÂh podleÂhajõÂcõÂch dani, jezÏ
jsou k tomuto dni ve vlastnictvõÂ plaÂtce, kteryÂ uvedeneÂ vyÂrobky vyrobil, nakoupil nebo dovezl, s vyÂjimkou nezdaneÏneÂho lihu osvobozeneÂho od daneÏ
podle § 71 odst. 1 põÂsm. b) a e).

§ 69
ZaÂklad daneÏ z lihu
ZaÂkladem daneÏ pro uÂcÏely tohoto zaÂkona je mnozÏstvõÂ lihu vyjaÂdrÏeneÂ v hektolitrech etanolu prÏi teploteÏ
20 8C zaokrouhleneÂ na dveÏ desetinnaÂ mõÂsta.

(4) Dani nepodleÂhaÂ lõÂh, kteryÂ byl jizÏ jednou zdaneÏn, pokud u neÏho nebylo uplatneÏno vraÂcenõÂ daneÏ podle § 14. Toto ustanovenõÂ se nepouzÏije v prÏõÂpadech podle § 11 odst. 2, § 14 odst. 7, § 66 odst. 1 põÂsm. c)

46

) § 2 odst. 1 põÂsm. k) zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb.

47

) § 2 odst. 1 põÂsm. a) zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb.

48
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Kód
nomenklatury
)

Text

Sazba danČ

49

2207

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem
nomenklatury 2207

2208

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem
nomenklatury 2208 s výjimkou destilátĤ z pČstitelského 26 500 Kþ/hl etanolu
pálení

ostatní

26 500 Kþ/hl etanolu

líh obsažený v destilátech ovocných z pČstitelského
pálení 49)

13 300 Kþ/hl etanolu

líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními
kódy nomenklatury

26 500 Kþ/hl etanolu

2. jinyÂch potravin s vyÂjimkou vyÂrobkuÊ uvedenyÂch pod koÂdy nomenklatury 2207 a 2208,

§ 71
OsvobozenõÂ od daneÏ z lihu

d) pro vyÂrobu a prÏõÂpravu leÂcÏiv,

(1) Od daneÏ je takeÂ osvobozen lõÂh

e) obecneÏ denaturovanyÂ, prÏiboudlina a lõÂh ve vyÂrobcõÂch, pokud jsou tyto vyÂrobky vyrobeny z lihu
denaturovaneÂho podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu52),

a) urcÏenyÂ k pouzÏitõÂ jako materiaÂl vstupujõÂcõÂ v raÂmci
podnikatelskeÂ cÏinnosti6) do vyÂrobkuÊ prÏi vyÂrobeÏ
potravin, potravnõÂch doplnÏkuÊ, laÂtek prÏõÂdatnyÂch,
laÂtek urcÏenyÂch k aromatizaci potravin a laÂtek pomocnyÂch50), s vyÂjimkou vyÂrobkuÊ uvedenyÂch pod
koÂdy nomenklatury 2207 a 2208,

f) zvlaÂsÏtneÏ denaturovanyÂ syntetickyÂ a zvlaÂsÏtneÏ denaturovanyÂ kvasnyÂ urcÏenyÂ k pouzÏitõÂ pro stanovenyÂ
uÂcÏel52),

b) ve vyÂrobcõÂch potravinaÂrÏskyÂch uvedenyÂch pod põÂsmenem a), pokud obsah lihu v nich neprÏesahuje
8,5 litru etanolu ve 100 kg vyÂrobku u cÏokolaÂdovyÂch vyÂrobkuÊ nebo 5 litruÊ etanolu ve 100 kg vyÂrobku u ostatnõÂch vyÂrobkuÊ, a etanol obsazÏenyÂ v leÂcÏivech51); toto osvobozenõÂ se nevztahuje na vyÂrobky uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2207
a 2208,
c) v laÂtkaÂch urcÏenyÂch k aromatizaci
1. naÂpojuÊ, prÏicÏemzÏ obsah etanolu v teÏchto naÂpojõÂch neprÏesaÂhne 1,2 % objemovyÂch, nebo

g) ve vyÂrobcõÂch uvedenyÂch pod koÂdy nomenklatury
2207 a 2208 znehodnocenyÂch podle pokynuÊ a za
prÏõÂtomnosti zameÏstnancuÊ, kterÏõÂ pracujõÂ v celnõÂm
uÂrÏadu, nebo za jejich prÏõÂtomnosti znicÏenyÂch,
h) ve vzorcõÂch odebranyÂch celnõÂm uÂrÏadem,
i) ve vzorcõÂch urcÏenyÂch pro povinneÂ rozbory53).
(2) Od daneÏ je daÂle osvobozen lõÂh ve vyÂsÏi technicky zduÊvodneÏnyÂch skutecÏnyÂch ztraÂt, maximaÂlneÏ
vsÏak do vyÂsÏe stanovenyÂch norem ztraÂt46).

49

) § 4 zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 22/2000 Sb.

50

) ZaÂkon cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
51
) ZaÂkon cÏ. 79/1997 Sb., o leÂcÏivech a o zmeÏnaÂch a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
52

) § 10 odst. 2 zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb.
) ZaÂkon cÏ. 22/1997 Sb., o technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂrobky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
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§ 72
UplatneÏnõÂ naÂroku na osvobozenõÂ od daneÏ z lihu

§ 74
ProkaÂzaÂnõÂ zdaneÏnõÂ lihu

(1) UzÏivatel musõÂ uplatnit u plaÂtce põÂsemneÏ osvobozenõÂ lihu od daneÏ, na ktereÂ se vztahuje ustanovenõÂ
§ 71 odst. 1 põÂsm. a), c), d), f) a i), nejpozdeÏji prÏed
vyhotovenõÂm dokladu o uvedenõÂ lihu do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu plaÂtcem nebo u celnõÂho uÂrÏadu prÏi podaÂnõÂ põÂsemneÂho celnõÂho prohlaÂsÏenõÂ, je-li dovaÂzÏenyÂ lõÂh navrzÏen k propusÏteÏnõÂ do rezÏimu volneÂho obeÏhu nebo
aktivnõÂho zusÏlecht'ovacõÂho styku v systeÂmu navracenõÂ.

Na danÏoveÂm dokladu, na dokladu o prodeji nebo
na dokladu o dopraveÏ lihu nebo vybranyÂch vyÂrobkuÊ
obsahujõÂcõÂch lõÂh podle § 5 je plaÂtce nebo prodaÂvajõÂcõÂ
povinen uveÂst objemoveÂ procento lihu ve vyÂrobku.

(2) UzÏivatel je rovneÏzÏ povinen uplatnit põÂsemneÏ
osvobozenõÂ lihu od daneÏ v prÏõÂpadech, na ktereÂ se vztahuje osvobozenõÂ od daneÏ podle odstavce 1, u puÊvodnõÂho vlastnõÂka prÏed prÏechodem vlastnickeÂho praÂva
k nezdaneÏneÂmu lihu tvorÏõÂcõÂmu obchodnõÂ majetek nebo
prÏi pronaÂjmu podniku nebo jeho cÏaÂsti, anebo prÏi prodeji podniku cÏi jeho vkladu do obchodnõÂ spolecÏnosti
nebo druzÏstva.
(3) Po prohlaÂsÏenõÂ konkursu cÏi zaÂniku podniku
uzÏivatele muÊzÏe byÂt lõÂh osvobozenyÂ od daneÏ poskytnut
jineÂmu uzÏivateli. UzÏivatel, kteryÂ nabyÂvaÂ lõÂh, na kteryÂ se
vztahuje osvobozenõÂ od daneÏ podle odstavce 1, je rovneÏzÏ povinen uplatnit põÂsemneÏ osvobozenõÂ od daneÏ
u puÊvodnõÂho uzÏivatele.
(4) UzÏivatel v prÏõÂpadech podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 je
povinen prÏi uplatneÏnõÂ osvobozenõÂ lihu od daneÏ, na
ktereÂ se vztahuje ustanovenõÂ § 71 odst. 1 põÂsm. a), d)
a f), prÏedlozÏit zvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ celnõÂho rÏeditelstvõÂ podle § 13; to se netyÂkaÂ lihu zvlaÂsÏtneÏ denaturovaneÂho
syntetickeÂho technickeÂho53a) urcÏeneÂho k pouzÏitõÂ pro
stanovenyÂ uÂcÏel52). NeucÏinõÂ-li tak, maÂ se za to, zÏe osvobozenõÂ od daneÏ nebylo uplatneÏno.
§ 73
ZvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ na prÏijõÂmaÂnõÂ a uzÏõÂvaÂnõÂ lihu
osvobozeneÂho od daneÏ
(1) Platnost zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ na prÏijõÂmaÂnõÂ
a uzÏõÂvaÂnõÂ lihu osvobozeneÂho od daneÏ stanovõÂ celnõÂ rÏeditelstvõÂ do konce kalendaÂrÏnõÂho roku, pro kteryÂ bylo
udeÏleno.

§ 75
ProkaÂzaÂnõÂ opraÂvneÏneÂho nabytõÂ lihu osvobozeneÂho
od daneÏ
(1) Na dokladu o osvobozenõÂ lihu a vybranyÂch
vyÂrobkuÊ obsahujõÂcõÂch lõÂh od daneÏ podle § 6 je plaÂtce
nebo uzÏivatel povinen uveÂst objemoveÂ procento lihu ve
vyÂrobku.
(2) PrÏi prokazovaÂnõÂ opraÂvneÏneÂho nabytõÂ lihu
osvobozeneÂho od daneÏ podle § 71 odst. 1 põÂsm. a), c),
d), f) a i) musõÂ byÂt na dokladu o osvobozenõÂ lihu od
daneÏ vyznacÏeno, zÏe se jednaÂ o lõÂh osvobozenyÂ od daneÏ
s odkazem na ustanovenõÂ § 71.
(3) V prÏõÂpadech podle § 68 põÂsm. a) azÏ c), § 71
odst. 1 põÂsm. b) a e) a § 72 odst. 2 a 3 se doklad o osvobozenõÂ od daneÏ nevystavuje.
(4) PrÏi dopraveÏ lihu podle § 79 odst. 1 põÂsm. d) se
uÂdaje uvaÂdeÏneÂ v dokladu o osvobozenõÂ od daneÏ podle
§ 6 odst. 2 põÂsm. a) a b) shodujõÂ.
§ 76
DanÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ k dani z lihu a splatnost teÂto daneÏ
DanÏ je splatnaÂ jednou cÏaÂstkou za meÏsõÂc, a to ve
lhuÊteÏ 55 dnuÊ po skoncÏenõÂ zdanÏovacõÂho obdobõÂ, ve ktereÂm vznikla povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit. Vznikne-li povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit provozovateli peÏstitelskeÂ paÂlenice55), danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ se podaÂvaÂ do
25. dne po skoncÏenõÂ zdanÏovacõÂho obdobõÂ, ve ktereÂm
tato povinnost vznikla.
§ 77
ZajisÏteÏnõÂ daneÏ z lihu

(2) LõÂh osvobozenyÂ od daneÏ podle § 71 odst. 1
põÂsm. b), c), e), g), h) a i) se prÏijõÂmaÂ a uzÏõÂvaÂ bez zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ; to se tyÂkaÂ takeÂ lihu zvlaÂsÏtneÏ denaturovaneÂho syntetickeÂho technickeÂho53a) urcÏeneÂho k pouzÏitõÂ pro stanovenyÂ uÂcÏel52).

(1) Pokud provozovatel danÏoveÂho skladu provozuje pouze jeden danÏovyÂ sklad, zajisÏteÏnõÂ daneÏ poskytnuteÂ slozÏenõÂm nebo prÏevodem financÏnõÂch prostrÏedkuÊ
na depozitnõÂ uÂcÏet pro zajisÏteÏnõÂ daneÏ zrÏõÂzenyÂ celnõÂm
uÂrÏadem cÏinõÂ nejvyÂsÏe 20 000 000 KcÏ.

(3) ZvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ na prÏijõÂmaÂnõÂ a uzÏõÂvaÂnõÂ lihu
osvobozeneÂho od daneÏ nelze vydat navrhovateli za
uÂcÏelem jeho dalsÏõÂho prodeje, pokud zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis54) nestanovõÂ jinak.

(2) Pokud provozovatel danÏoveÂho skladu provozuje võÂce nezÏ jeden danÏovyÂ sklad, zajisÏteÏnõÂ daneÏ poskytnuteÂ slozÏenõÂm nebo prÏevodem financÏnõÂch prostrÏedkuÊ na depozitnõÂ uÂcÏet pro zajisÏteÏnõÂ daneÏ zrÏõÂzenyÂ

53a

) § 12 odst. 1 zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb., o lihu, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 22/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 354/2003 Sb.
) § 21 odst. 2 põÂsm. j) zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb., o lihu, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 22/2000 Sb.

54
55

) § 2 odst. 1 põÂsm. l) bod 7 zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb.

celnõÂm uÂrÏadem cÏinõÂ, bez ohledu na to, kolik danÏovyÂch
skladuÊ provozuje, nejvyÂsÏe 60 000 000 KcÏ.
(3) Pro stanovenõÂ vyÂsÏe zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro danÏovyÂ
sklad podle § 21 se nebere v uÂvahu mnozÏstvõÂ lihu urcÏeneÂho pro zvlaÂsÏtnõÂ uÂcÏely, jehozÏ vlastnõÂkem je staÂt34),
umõÂsteÏneÂho v tomto danÏoveÂm skladu.
(4) PrÏi dopraveÏ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, pokud se nejednaÂ o dopravu do jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu,
nemusõÂ byÂt poskytnuto zajisÏteÏnõÂ daneÏ u lihu zvlaÂsÏtneÏ
denaturovaneÂho syntetickeÂho a zvlaÂsÏtneÏ denaturovaneÂho kvasneÂho urcÏeneÂho k pouzÏitõÂ pro stanovenyÂ
uÂcÏel52).
§ 78
OmezenõÂ rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ
od daneÏ pro lõÂh
(1) Pokud je lihovar56) pod staÂlyÂm danÏovyÂm dozorem a jeho vyÂrobnõÂ a skladovacõÂ zarÏõÂzenõÂ je zajisÏteÏno
uÂrÏednõÂmi zaÂveÏrami celnõÂho uÂrÏadu, zajisÏteÏnõÂ daneÏ se nevyzÏaduje.
(2) StaÂlyÂm danÏovyÂm dozorem se rozumõÂ zejmeÂna
zajisÏteÏnõÂ vyÂrobnõÂho a skladovacõÂho zarÏõÂzenõÂ zaÂveÏrami
celnõÂho uÂrÏadu, staÂlaÂ prÏõÂtomnost zameÏstnance, kteryÂ
pracuje v celnõÂm uÂrÏadu, nebo umozÏneÏnõÂ prÏõÂmeÂho neprÏetrzÏiteÂho prÏõÂstupu do evidencõÂ ulozÏenyÂch tõÂmto zaÂkonem a zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy57).
(3) DanÏovyÂm skladem podle § 3 põÂsm. f) nemuÊzÏe
byÂt peÏstitelskaÂ paÂlenice55).
(4) Na lõÂh vyraÂbeÏnyÂ v peÏstitelskeÂ paÂlenici se nevztahuje ustanovenõÂ § 19 odst. 3.
(5) LõÂh, jehozÏ vlastnõÂkem je staÂt a je urcÏen pro
zvlaÂsÏtnõÂ uÂcÏely34), musõÂ byÂt umõÂsteÏn v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ.
(6) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ muÊzÏe v oduÊvodneÏnyÂch prÏõÂpadech povolit v danÏoveÂm skladu zpracovaÂnõÂ lihu jizÏ uvedeneÂho do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu. TakovyÂ lõÂh se
povazÏuje za opeÏtovneÏ uvedenyÂ do rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ a provozovateli danÏoveÂho
skladu vznikaÂ dnem opeÏtovneÂho uvedenõÂ do rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ naÂrok na vraÂcenõÂ
daneÏ. NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ se uplatnÏuje podle § 14
odst. 5 azÏ 8 a zanikaÂ ve lhuÊteÏ uvedeneÂ v § 16.
(7) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ v povolenõÂ podle odstavce 6
urcÏõÂ mnozÏstvõÂ lihu, ktereÂ lze opeÏtovneÏ prÏijmout ke
zpracovaÂnõÂ v danÏoveÂm skladu, zpuÊsob zpracovaÂnõÂ a vedenõÂ evidence tohoto lihu.

§ 79
Doprava lihu osvobozeneÂho od daneÏ z lihu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
(1) LõÂh nedenaturovanyÂ, osvobozenyÂ od daneÏ podle § 71 odst. 1 põÂsm. a) a d) na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho
povolenõÂ podle § 13, lze dopravovat pouze
a) z danÏoveÂho skladu uzÏivateli,
b) od jednoho uzÏivatele jineÂmu uzÏivateli podle § 72
odst. 2 a 3,
c) prÏi dovozu uskutecÏnÏovaneÂm uzÏivatelem, nebo
d) z jedneÂ organizacÏnõÂ slozÏky do jineÂ organizacÏnõÂ
slozÏky teÂhozÏ uzÏivatele.
(2) PrÏi dopraveÏ lihu podle odstavce 1 je jeho odesõÂlatel povinen poskytnout zajisÏteÏnõÂ daneÏ zpuÊsobem
uvedenyÂm v § 21, a to ve vyÂsÏi daneÏ, kterou by byl
povinen prÏiznat a zaplatit, kdyby tento lõÂh nebyl osvobozen od daneÏ. Pokud je odesõÂlatelem provozovatel
danÏoveÂho skladu, kteryÂ poskytl zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu podle § 21, muÊzÏe byÂt toto
zajisÏteÏnõÂ pouzÏito pro poskytnutõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro dopravu nedenaturovaneÂho lihu. O pouzÏitõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ
pro provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu pro dopravu nedenaturovaneÂho lihu rozhodne celnõÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ danÏoveÂmu skladu. CelnõÂ uÂrÏad muÊzÏe na zÏaÂdost odesõÂlatele udeÏlit souhlas, aby zajisÏteÏnõÂ poskytl dopravce
nebo vlastnõÂk tohoto lihu, pokud s tõÂm dopravce nebo
jeho vlastnõÂk põÂsemneÏ souhlasõÂ.
(3) DopravovanyÂ lõÂh podle odstavce 1 musõÂ byÂt
po ukoncÏenõÂ dopravy bezodkladneÏ umõÂsteÏn v prostoraÂch urcÏenyÂch ve zvlaÂsÏtnõÂm povolenõÂ podle § 13. Pokud
bylo poskytnuto zajisÏteÏnõÂ daneÏ pro dopravu nedenaturovaneÂho lihu a doprava tohoto lihu byla rÏaÂdneÏ ukoncÏena, celnõÂ uÂrÏad rozhodne o uvolneÏnõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ do
5 pracovnõÂch dnõÂ ode dne, kdy byl prÏedlozÏen doklad
o osvobozenõÂ od daneÏ (§ 6) potvrzenyÂ celnõÂm uÂrÏadem
mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂm mõÂstu uzÏõÂvaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ.
H L AVA I I I
Ï Z PIVA
DAN
§ 80
PlaÂtce daneÏ z piva
(1) PlaÂtcem nenõÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ spolu s osobami tvorÏõÂcõÂmi s nõÂ domaÂcnost33) vyrobõÂ v zarÏõÂzenõÂ pro
domaÂcõÂ vyÂrobu piva, pro vlastnõÂ spotrÏebu, pro spotrÏebu
cÏlenuÊ jejõÂ domaÂcnosti, osob jõÂ blõÂzkyÂch33) nebo jejõÂch
hostuÊ, pivo v celkoveÂm mnozÏstvõÂ neprÏesahujõÂcõÂm 200 l

56

) § 2 odst. 1 põÂsm. l) a m) zaÂkona cÏ. 61/1997 Sb.

57
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za kalendaÂrÏnõÂ rok, za podmõÂnky, zÏe nedojde k jeho prodeji.

prÏõÂmou nebo neprÏõÂmou hospodaÂrÏskou nebo
praÂvnõÂ zaÂvislost na jineÂm pivovaru58).

(2) FyzickaÂ osoba, kteraÂ vyraÂbõÂ pivo podle odstavce 1, je povinna bezodkladneÏ oznaÂmit celnõÂmu
uÂrÏadu datum zahaÂjenõÂ vyÂroby, mõÂsto vyÂroby a prÏedpoklaÂdaneÂ mnozÏstvõÂ vyrobeneÂho piva za kalendaÂrÏnõÂ rok.

(3) HlavnõÂm vyÂrobnõÂm provoznõÂm souborem se
pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ varna, spilka a lezÏaÂckyÂ
sklep, prÏõÂpadneÏ cylindrokonickeÂ tanky.

(3) Pokud fyzickaÂ osoba porusÏõÂ podmõÂnky stanoveneÂ v odstavci 1, je povinna se zaregistrovat jako
plaÂtce nejpozdeÏji do 15 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ ode dne porusÏenõÂ teÏchto podmõÂnek.
§ 81
PrÏedmeÏt daneÏ z piva
(1) Pivem se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ
a) vyÂrobek uvedenyÂ pod koÂdem nomenklatury 2203
obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ 0,5 % objemovyÂch alkoholu,
nebo
b) smeÏsi vyÂrobku uvedeneÂho v põÂsmenu a) s nealkoholickyÂmi naÂpoji uvedeneÂ pod koÂdem nomenklatury 2206 obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ 0,5 % objemovyÂch
alkoholu.
(2) Koncentrace piva se vyjadrÏuje v procentech
jako procentnõÂ obsah extraktu puÊvodnõÂ mladiny prÏed
zakvasÏenõÂm. Extrakt puÊvodnõÂ mladiny prÏed zakvasÏenõÂm se stanovõÂ podle velkeÂho nebo upraveneÂho Ballingova vzorce.
(3) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ velkyÂ a upravenyÂ BallinguÊv vzorec a metody urcÏenõÂ extraktu puÊvodnõÂ mladiny.
§ 82
MalyÂ nezaÂvislyÂ pivovar
(1) MalyÂm nezaÂvislyÂm pivovarem je pivovar, jehozÏ rocÏnõÂ vyÂroba piva, vcÏetneÏ piva vyrobeneÂho v licenci, nenõÂ veÏtsÏõÂ nezÏ 200 000 hl a splnÏuje tyto podmõÂnky:
a) nenõÂ praÂvneÏ ani hospodaÂrÏsky zaÂvislyÂ na jineÂm pivovaru,
b) nadzemnõÂ ani podzemnõÂ provoznõÂ a skladovacõÂ
prostory nejsou technologicky, cÏi jinak propojeny
s prostorami jineÂho pivovaru.
(2) Pivovar je praÂvneÏ nebo hospodaÂrÏsky zaÂvislyÂ,
pokud
a) vlastnõÂ võÂce nezÏ 50 % podõÂlu na cÏisteÂm obchodnõÂm
majetku nebo disponuje võÂce nezÏ 50 % hlasovacõÂch
praÂv jineÂho pivovaru,
b) chybõÂ neÏkteryÂ hlavnõÂ vyÂrobnõÂ provoznõÂ soubor
v pivovaru, nebo
c) byla uzavrÏena jakaÂkoliv dohoda, z nõÂzÏ lze dovodit

58

(4) MalyÂ nezaÂvislyÂ pivovar muÊzÏe vyraÂbeÏt pivo v licenci za podmõÂnky, zÏe:
a) spolecÏnaÂ rocÏnõÂ vyÂroba pivovaruÊ neprÏevyÂsÏõÂ
200 000 hl,
b) vyÂroba piva v licenci neprÏekrocÏõÂ 49 % jeho rocÏnõÂ
vyÂroby,
c) pivo vyraÂbeÏneÂ v licenci je vzÏdy zdaneÏno zaÂkladnõÂ
sazbou daneÏ.
(5) SpolupracujõÂ-li dva nebo võÂce malyÂch nezaÂvislyÂch pivovaruÊ a jejich spolecÏnaÂ rocÏnõÂ vyÂroba neprÏevyÂsÏõÂ
200 000 hektolitruÊ, povazÏujõÂ se tyto pivovary za jeden
malyÂ nezaÂvislyÂ pivovar.
(6) RocÏnõÂ vyÂrobou piva se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ vesÏkereÂ pivo, ktereÂ bylo v daneÂm kalendaÂrÏnõÂm roce vyrobeno.
§ 83
Vznik povinnosti danÏ z piva prÏiznat a zaplatit
(1) Povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit vznikaÂ takeÂ
plaÂtci podle § 80 odst. 3 dnem porusÏenõÂ podmõÂnek stanovenyÂch v § 80 odst. 1 a tyÂkaÂ se mnozÏstvõÂ piva vyrobeneÂho od 1. ledna kalendaÂrÏnõÂho roku, ve ktereÂm
povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit vznikla.
(2) Pokud je pivo urcÏeno pro prÏõÂmou spotrÏebu
v prostoraÂch pivovaru nebo mõÂstech k neÏmu prÏilehlyÂch,
musõÂ byÂt z danÏoveÂho skladu podle § 19 odst. 2 põÂsm. a)
dopravovaÂno do mõÂsta prÏõÂmeÂ spotrÏeby pouze v prÏepravnõÂch nebo spotrÏebitelskyÂch obalech. Pokud je pivo do
mõÂsta prÏõÂmeÂ spotrÏeby dopravovaÂno prÏõÂmo z vyÂcÏepnõÂho
tanku, je celnõÂ uÂrÏad opraÂvneÏn stanovit dalsÏõÂ podmõÂnky
pro vedenõÂ evidence.
§ 84
ZaÂklad daneÏ z piva
ZaÂkladem daneÏ je mnozÏstvõÂ piva vyjaÂdrÏeneÂ v hektolitrech.
§ 85
Sazby a vyÂpocÏet daneÏ z piva
(1) ZaÂkladnõÂ sazba daneÏ z piva a snõÂzÏeneÂ sazby
daneÏ z piva pro maleÂ nezaÂvisleÂ pivovary za 1 hektolitr
a kazÏdeÂ celeÂ procento extraktu puÊvodnõÂ mladiny, ze
ktereÂ bylo pivo vyrobeno, prÏed zakvasÏenõÂm, jsou stanoveny takto:

) NaprÏõÂklad § 190b zaÂkona cÏ. 513/1991 Sb., § 3 zaÂkona cÏ. 143/2001 Sb., o ochraneÏ hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe.
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Kód
Sazba danČ v Kþ/hl za každé celé procento extraktu pĤvodní mladiny
nomenklatury
Základní
Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary
sazba
Velikostní skupina podle výroby v hl roþnČ
do 10 000 nad 10 000 nad 50 000 nad 100 000 nad 150 000
vþetnČ
do 50 000 do 100 000 do 150 000 do 200 000
vþetnČ
vþetnČ
vþetnČ
vþetnČ
2203, 2206

24,00 Kþ 12,00 Kþ

14,40 Kþ

(2) Ke zlomkuÊm procent (desetinnyÂm mõÂstuÊm)
extraktu puÊvodnõÂ mladiny se neprÏihlõÂzÏõÂ.
(3) VyÂsÏe daneÏ u piva konkreÂtnõÂ koncentrace vyjaÂdrÏeneÂ v procentech, ktereÂ bylo uvedeno do volneÂho
danÏoveÂho obeÏhu, se vypocÏõÂtaÂ jako soucÏin mnozÏstvõÂ tohoto piva v hektolitrech, prÏõÂslusÏneÂ vyÂsÏe procenta koncentrace a zaÂkladnõÂ nebo snõÂzÏeneÂ sazby.
(4) Koncentrace piva vyjaÂdrÏenaÂ v procentech
extraktu puÊvodnõÂ mladiny je pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
povazÏovaÂna za koncentraci vyjaÂdrÏenou ve stupnõÂch
Plato (8P).
§ 86
OsvobozenõÂ od daneÏ z piva
(1) Od daneÏ je takeÂ osvobozeno pivo
a) pro vyÂrobu octa uvedeneÂho pod koÂdem nomenklatury 2209,
b) pro vyÂrobu a prÏõÂpravu leÂcÏiv,
c) pro vyÂrobu prÏõÂsad prÏi vyÂrobeÏ potravin a naÂpojuÊ,
jejichzÏ obsah alkoholu neprÏesahuje 1,2 % objemovyÂch, nebo
d) pro vyÂrobu potravinaÂrÏskyÂch vyÂrobkuÊ, pokud obsah alkoholu v nich neprÏekrocÏõÂ 8,5 litru alkoholu
ve 100 kg vyÂrobku u cÏokolaÂdovyÂch vyÂrobkuÊ nebo
5 litruÊ alkoholu ve 100 kg vyÂrobku u ostatnõÂch
vyÂrobkuÊ.
(2) Od daneÏ je daÂle osvobozeno pivo ve vyÂsÏi technicky zduÊvodneÏnyÂch skutecÏnyÂch vyÂrobnõÂch ztraÂt.
CelnõÂ uÂrÏad je opraÂvneÏn posoudit, zda tyto ztraÂty odpovõÂdajõÂ charakteru cÏinnosti plaÂtce a obvykleÂ vyÂsÏi ztraÂt
obdobnyÂch jinyÂch plaÂtcuÊ prÏi stejneÂ cÏinnosti, a vyzÏadovat prokaÂzaÂnõÂ ztraÂt a o zjisÏteÏnyÂ rozdõÂl upravit zaÂklad
daneÏ.
(3) Od daneÏ je daÂle osvobozeno pivo, ktereÂ je vyrobeno fyzickou osobou v zarÏõÂzenõÂ pro domaÂcõÂ vyÂrobu

16,80 Kþ

19,20 Kþ

21,60 Kþ

piva vyÂhradneÏ pro vlastnõÂ spotrÏebu jejõÂ a osob s nõÂ tvorÏõÂcõÂch domaÂcnost33), osob jõÂ blõÂzkyÂch33) nebo jejõÂch
hostuÊ, azÏ do mnozÏstvõÂ, ktereÂ neprÏesaÂhne 200 l za kalendaÂrÏnõÂ rok, za podmõÂnky, zÏe nedojde k jeho prodeji.
(4) Od daneÏ je daÂle osvobozeno pivo urcÏeneÂ
k pouzÏitõÂ jako vzorky pro povinneÂ rozbory53), nezbytneÂ vyÂrobnõÂ zkousÏky nebo jako vzorky odebraneÂ
celnõÂm uÂrÏadem.
(5) Evidence piva osvobozeneÂho od daneÏ dle tohoto ustanovenõÂ se vede oddeÏleneÏ. Evidence se uchovaÂvaÂ po dobu 10 let od konce kalendaÂrÏnõÂho roku, ve
ktereÂm byla tato evidence vyhotovena.
§ 87
ZvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ na prÏijõÂmanõÂ a uzÏõÂvaÂnõÂ piva
osvobozeneÂho od daneÏ
Pivo osvobozeneÂ od daneÏ podle § 86 odst. 3 a 4 se
prÏijõÂmaÂ a uzÏõÂvaÂ bez zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ.
§ 88
ZarÏazenõÂ do velikostnõÂ skupiny
(1) MalyÂ nezaÂvislyÂ pivovar, kteryÂ zahaÂjõÂ vyÂrobu
v pruÊbeÏhu kalendaÂrÏnõÂho roku, oznaÂmõÂ celnõÂmu uÂrÏadu
sveÂ zarÏazenõÂ do velikostnõÂ skupiny do konce meÏsõÂce,
v neÏmzÏ zahaÂjil vyÂrobu. PrÏedpoklaÂdanaÂ rocÏnõÂ vyÂroba
se vypocÏõÂtaÂ jako dvanaÂctinaÂsobek podõÂlu prÏedpoklaÂdaneÂ vyÂroby od zahaÂjenõÂ cÏinnosti do konce roku a pocÏtu meÏsõÂcuÊ vyÂroby v kalendaÂrÏnõÂm roce vcÏetneÏ meÏsõÂce,
v neÏmzÏ zahaÂjõÂ vyÂrobu.
(2) Pokud dojde ke zmeÏneÏ zarÏazenõÂ do velikostnõÂ
skupiny, je povinen malyÂ nezaÂvislyÂ pivovar oznaÂmit
tuto skutecÏnost do 31. ledna kalendaÂrÏnõÂho roku celnõÂmu uÂrÏadu.
(3) ZarÏazenõÂ maleÂho nezaÂvisleÂho pivovaru do velikostnõÂ skupiny muÊzÏe byÂt nejvyÂsÏe o jeden stupenÏ nizÏsÏõÂ,
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nezÏ odpovõÂdaÂ skutecÏneÂ vyÂrobeÏ v prÏedchozõÂm kalendaÂrÏnõÂm roce.
(4) JestlizÏe skutecÏnaÂ vyÂroba za kalendaÂrÏnõÂ rok je
vysÏsÏõÂ nezÏ hornõÂ mez velikostnõÂ skupiny, do nõÂzÏ byl
malyÂ nezaÂvislyÂ pivovar zarÏazen, prÏedlozÏõÂ plaÂtce celnõÂmu uÂrÏadu ve lhuÊteÏ stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem59) dodatecÏneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ za kazÏdeÂ zdanÏovacõÂ obdobõÂ daneÂho kalendaÂrÏnõÂho roku. Na dodatecÏneÂm danÏoveÂm prÏiznaÂnõÂ uvede rozdõÂl mezi danÏovou povinnostõÂ podle sazby daneÏ za velikostnõÂ skupinu, kteraÂ
odpovõÂdaÂ skutecÏneÂ vyÂrobeÏ, a danÏovou povinnostõÂ uvedenou na rÏaÂdneÂm danÏoveÂm prÏiznaÂnõÂ za stejneÂ zdanÏovacõÂ obdobõÂ. SoucÏasneÏ v tomto prÏiznaÂnõÂ uplatnõÂ naÂrok
na vraÂcenõÂ daneÏ, pokud vznikl. NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ,
ve smyslu tohoto odstavce, lze uplatnit za celyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok. Z daneÏ domeÏrÏeneÂ podle dodatecÏneÂho danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ penaÂle ani uÂrok z prodlenõÂ nevznikaÂ.
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skladu poskytne zajisÏteÏnõÂ daneÏ slozÏenõÂm nebo prÏevodem financÏnõÂch prostrÏedkuÊ na depozitnõÂ uÂcÏet pro zajisÏteÏnõÂ daneÏ zrÏõÂzenyÂ celnõÂm uÂrÏadem.
§ 90a
Evidence piva v danÏovyÂch skladech
CelnõÂ uÂrÏad muÊzÏe rozhodnout o tom, zÏe evidence
piva vedenaÂ podle § 37 a 38 bude vedena spolecÏneÏ za ty
danÏoveÂ sklady, ktereÂ provozuje stejnyÂ provozovatel
a pro ktereÂ je mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ.
§ 91
ProkazovaÂnõÂ puÊvodu dovaÂzÏeneÂho piva
(1) Pokud je pivo dovaÂzÏeno, je zdanÏovaÂno zaÂkladnõÂ sazbou daneÏ.

(5) JestlizÏe skutecÏnaÂ vyÂroba za kalendaÂrÏnõÂ rok je
nizÏsÏõÂ nezÏ dolnõÂ mez velikostnõÂ skupiny, do nõÂzÏ byl malyÂ
nezaÂvislyÂ pivovar zarÏazen, prÏedlozÏõÂ plaÂtce celnõÂmu
uÂrÏadu nejpozdeÏji do 25. uÂnora naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku dodatecÏneÂ danÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ za kazÏdeÂ zdanÏovacõÂ obdobõÂ kalendaÂrÏnõÂho roku. Na dodatecÏneÂm danÏoveÂm prÏiznaÂnõÂ uvede rozdõÂl mezi danÏovou povinnostõÂ
podle sazby daneÏ za velikostnõÂ skupinu, kteraÂ odpovõÂdaÂ
skutecÏneÂ vyÂrobeÏ, a danÏovou povinnostõÂ uvedenou na
rÏaÂdneÂm danÏoveÂm prÏiznaÂnõÂ za stejneÂ zdanÏovacõÂ obdobõÂ.
SoucÏasneÏ v tomto prÏiznaÂnõÂ uplatnõÂ naÂrok na vraÂcenõÂ
daneÏ, pokud vznikl. NaÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ ve smyslu
tohoto odstavce lze uplatnit za celyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok.
Z daneÏ domeÏrÏeneÂ podle dodatecÏneÂho danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ penaÂle ani uÂrok z prodlenõÂ nevznikaÂ.

(2) PrÏi dovozu piva vyrobeneÂho v maleÂm nezaÂvisleÂm pivovaru je pivo zdanÏovaÂno snõÂzÏenou sazbou daneÏ,
pokud je prokaÂzaÂno potvrzenõÂm vydanyÂm prÏõÂslusÏnyÂmi
uÂrÏady staÂtu puÊvodu piva, zÏe pivo bylo vyrobeno v maleÂm nezaÂvisleÂm pivovaru s rocÏnõÂ vyÂrobou neprÏesahujõÂcõÂ
200 000 hl. Na tomto potvrzenõÂ se uvede rocÏnõÂ vyÂroba
piva v hektolitrech. Pokud nenõÂ puÊvod piva z maleÂho
nezaÂvisleÂho pivovaru prokaÂzaÂn, pivo je zdanÏovaÂno zaÂkladnõÂ sazbou daneÏ.

§ 89
OmezenõÂ rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ
od daneÏ pro pivo

H L AVA I V

(1) DanÏovyÂm skladem podle § 19 odst. 2 põÂsm. b)
muÊzÏe byÂt jen sklad, jehozÏ rocÏnõÂ odbyt piva, prÏõÂpadneÏ
prÏedpoklaÂdanyÂ rocÏnõÂ odbyt piva je nejmeÂneÏ 5 000 hl
piva.
(2) RocÏnõÂm odbytem piva se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ mnozÏstvõÂ piva, ktereÂ opustilo v kalendaÂrÏnõÂm roce sklad podle odstavce 1.
(3) Pivo osvobozeneÂ od daneÏ podle § 86 odst. 3
nemusõÂ byÂt vyrobeno v podniku na vyÂrobu vybranyÂch
vyÂrobkuÊ [§ 19 odst. 2 põÂsm. a)].
§ 90
ZajisÏteÏnõÂ daneÏ z piva
CelkoveÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ za jeden danÏovyÂ sklad cÏinõÂ
nejvyÂsÏe 80 000 000 KcÏ, jestlizÏe provozovatel danÏoveÂho
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(3) Koncentrace dovaÂzÏenyÂch piv vyjaÂdrÏenaÂ ve
stupnõÂch Plato (8P) je pro uÂcÏely tohoto zaÂkona povazÏovaÂna za koncentraci vyjaÂdrÏenou v procentech
extraktu puÊvodnõÂ mladiny.

Ï Z VIÂNA A MEZIPRODUKTU
Ê
DAN
§ 92
PlaÂtce daneÏ z võÂna a meziproduktuÊ
(1) PlaÂtcem nenõÂ fyzickaÂ osoba, kteraÂ na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky vyraÂbõÂ vyÂhradneÏ ticheÂ võÂno
(§ 93 odst. 3), za podmõÂnky, zÏe celkoveÂ mnozÏstvõÂ vyrobeneÂho ticheÂho võÂna za kalendaÂrÏnõÂ rok neprÏesaÂhne
2000 litruÊ.
(2) TicheÂ võÂno vyrobeneÂ fyzickou osobou na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky za podmõÂnky uvedeneÂ
v odstavci 1 nemuÊzÏe byÂt dopravovaÂno do jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu pro uÂcÏely podnikaÂnõÂ (§ 31).
(3) TicheÂ võÂno vyrobeneÂ fyzickou osobou na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky za podmõÂnky uvedeneÂ
v odstavci 1 nemuÊzÏe byÂt uvedeno do rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ.

) § 41 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 85/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 255/1994 Sb. a zaÂkona cÏ. 323/1996 Sb.
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(4) Pokud fyzickaÂ osoba porusÏõÂ podmõÂnky stanoveneÂ v odstavcõÂch 1 azÏ 3, je povinna se zaregistrovat
jako plaÂtce nejpozdeÏji do 15 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ ode dne
porusÏenõÂ teÏchto podmõÂnek.
§ 93
PrÏedmeÏt daneÏ z võÂna a meziproduktuÊ
(1) PrÏedmeÏtem daneÏ pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
jsou võÂna a fermentovaneÂ naÂpoje (daÂle jen ¹võÂnaª)
a meziprodukty uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury
2204, 2205, 2206, ktereÂ obsahujõÂ võÂce nezÏ 1,2 % objemovyÂch alkoholu, nejvyÂsÏe vsÏak 22 % objemovyÂch
alkoholu.
(2) SÏumivyÂm võÂnem se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
rozumõÂ vsÏechny vyÂrobky, ktereÂ jsou plneÏny do lahvõÂ
s hrÏibovitou zaÂtkou pro sÏumiveÂ võÂno, kteraÂ je upevneÏnaÂ
zvlaÂsÏtnõÂm uÂchytnyÂm zarÏõÂzenõÂm, nebo ktereÂ prÏi uzavrÏeneÂm obsahu prÏi 20 8C majõÂ prÏetlak 3 bary a võÂce, kteryÂ
lze odvodit z prÏõÂtomnosti rozpusÏteÏneÂho oxidu uhlicÏiteÂho, a ktereÂ jsou uvedeneÂ pod naÂsledujõÂcõÂmi koÂdy nomenklatury:
a) 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 a 2205, jejichzÏ
skutecÏnyÂ obsah alkoholu60) prÏesahuje 1,2 % objemovyÂch, ale neprÏesahuje 15 % objemovyÂch, je-li
alkohol, kteryÂ je obsazÏenyÂ v hotoveÂm vyÂrobku,
plneÏ kvasneÂho puÊvodu bez prÏõÂdavku lihu,
b) 2206 00 31, 2206 00 39 a pod koÂdy nomenklatury
2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10, 2205, pokud nejsou zahrnuty pod põÂsmenem a), jejichzÏ skutecÏnyÂ
obsah alkoholu prÏesahuje 1,2 % objemovyÂch, ale
neprÏesahuje 13 % objemovyÂch, nebo
c) 2206 00 31, 2206 00 39, jejichzÏ skutecÏnyÂ obsah
alkoholu prÏesahuje 13 % objemovyÂch, ale neprÏesahuje 15 % objemovyÂch, je-li alkohol, kteryÂ je
obsazÏenyÂ v hotoveÂm vyÂrobku, plneÏ kvasneÂho puÊvodu bez prÏõÂdavku lihu.
(3) TichyÂm võÂnem se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ vyÂrobky, ktereÂ nejsou sÏumivyÂm võÂnem vymezenyÂm v odstavci 2 a ktereÂ jsou uvedeneÂ pod naÂsledujõÂcõÂmi koÂdy nomenklatury:
a) 2204 a 2205, jejichzÏ skutecÏnyÂ obsah alkoholu prÏesahuje 1,2 % objemovyÂch, ale neprÏesahuje 15 %
objemovyÂch, je-li alkohol, kteryÂ je obsazÏenyÂ v hotoveÂm vyÂrobku, plneÏ kvasneÂho puÊvodu bez prÏõÂdavku lihu,
b) 2204 a 2205, jejichzÏ skutecÏnyÂ obsah alkoholu prÏe-
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sahuje 15 % objemovyÂch, ale neprÏesahuje 18 %
objemovyÂch, pokud byly vyrobeny bez jakeÂhokoliv obohacovaÂnõÂ a je-li alkohol, kteryÂ je obsazÏenyÂ
v hotoveÂm vyÂrobku, plneÏ kvasneÂho puÊvodu bez
prÏõÂdavku lihu,
c) 2204 a 2205, nejsou-li uvedeny v põÂsmenu a) nebo b), a 2206, nepodleÂhajõÂ-li dani z piva, jestlizÏe
skutecÏnyÂ obsah alkoholu u takovyÂch vyÂrobkuÊ
prÏesahuje 1,2 % objemovyÂch, ale neprÏesahuje
10 % objemovyÂch, nebo
d) 2206, pokud nepodleÂhajõÂ dani z piva, jejichzÏ skutecÏnyÂ obsah alkoholu prÏesahuje 10 % objemovyÂch, ale neprÏesahuje 15 % objemovyÂch, je-li alkohol, kteryÂ je obsazÏenyÂ v hotoveÂm vyÂrobku, plneÏ
kvasneÂho puÊvodu bez prÏõÂdavku lihu.
(4) Meziprodukty se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ vsÏechny vyÂrobky, ktereÂ jsou uvedeneÂ pod koÂdy
nomenklatury 2204, 2205 a 2206, jejichzÏ skutecÏnyÂ obsah alkoholu prÏesahuje 1,2 % objemovyÂch, ale neprÏesahuje 22 % objemovyÂch, ktereÂ nejsou sÏumivyÂm ani
tichyÂm võÂnem nebo nepodleÂhajõÂ dani z piva.
§ 94
Vznik povinnosti danÏ z võÂna a meziproduktuÊ prÏiznat
a zaplatit
(1) PrÏi uvedenõÂ ticheÂho võÂna vyrobeneÂho fyzickou
osobou na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit
nevznikaÂ, pokud jsou splneÏny podmõÂnky uvedeneÂ v § 92
odst. 1 azÏ 3.
(2) Povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit vznikaÂ takeÂ
fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ se stala plaÂtcem podle § 92 odst. 4,
dnem porusÏenõÂ podmõÂnek stanovenyÂch v § 92 odst. 1
azÏ 3, a tyÂkaÂ se mnozÏstvõÂ ticheÂho võÂna vyrobeneÂho od
1. ledna kalendaÂrÏnõÂho roku, ve ktereÂm povinnost danÏ
prÏiznat a zaplatit vznikla.
§ 95
ZaÂklad daneÏ z võÂna a meziproduktuÊ
ZaÂkladem daneÏ je mnozÏstvõÂ võÂna a meziproduktuÊ
vyjaÂdrÏeneÂ v hektolitrech.
§ 96
Sazby daneÏ z võÂna a meziproduktuÊ
Sazby daneÏ jsou stanoveny takto:

) § 2 põÂsm. v) zaÂkona cÏ. 115/1995 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 216/2000 Sb.
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Text
Šumivá vína podle § 93 odst. 2
Tichá vína podle § 93 odst. 3
Meziprodukty podle § 93 odst. 4

§ 97
OsvobozenõÂ od daneÏ z võÂna a meziproduktuÊ
(1) Od daneÏ je takeÂ osvobozeno võÂno a meziprodukty
a) pro vyÂrobu octa uvedeneÂho pod koÂdem nomenklatury 2209,
b) pro vyÂrobu a prÏõÂpravu leÂcÏiv,
c) pro vyÂrobu prÏõÂsad prÏi vyÂrobeÏ potravin a naÂpojuÊ,
jejichzÏ obsah alkoholu neprÏesahuje 1,2 % objemovyÂch, nebo
d) pro vyÂrobu potravinaÂrÏskyÂch vyÂrobkuÊ, pokud obsah alkoholu v nich neprÏekrocÏõÂ 8,5 litru alkoholu
ve 100 kg vyÂrobku u cÏokolaÂdovyÂch vyÂrobkuÊ nebo
5 litruÊ alkoholu ve 100 kg vyÂrobku u ostatnõÂch
vyÂrobkuÊ.
(2) Od daneÏ jsou daÂle osvobozena võÂna a meziprodukty ve vyÂsÏi technicky zduÊvodneÏnyÂch skutecÏnyÂch vyÂrobnõÂch ztraÂt. CelnõÂ uÂrÏad je opraÂvneÏn posoudit, zda
tyto ztraÂty odpovõÂdajõÂ charakteru cÏinnosti plaÂtce a obvykleÂ vyÂsÏi ztraÂt obdobnyÂch jinyÂch plaÂtcuÊ prÏi stejneÂ
cÏinnosti, a vyzÏadovat prokaÂzaÂnõÂ ztraÂt a o zjisÏteÏnyÂ rozdõÂl upravit zaÂklad daneÏ.
(3) Od daneÏ je daÂle osvobozeno võÂno a meziprodukty urcÏeneÂ k pouzÏitõÂ jako vzorky pro povinneÂ rozbory53), nezbytneÂ vyÂrobnõÂ zkousÏky, nebo jako vzorky
odebraneÂ celnõÂm uÂrÏadem.
(4) Evidence võÂna a meziproduktuÊ osvobozenyÂch
od daneÏ dle tohoto ustanovenõÂ se vede oddeÏleneÏ. Evidence se uchovaÂvaÂ po dobu 10 let od konce kalendaÂrÏnõÂho roku, ve ktereÂm byla tato evidence vyhotovena.
§ 98
ZvlaÂsÏtnõÂ povolenõÂ na prÏijõÂmaÂnõÂ a uzÏõÂvaÂnõÂ võÂna osvobozeneÂho od daneÏ
(1) TicheÂ võÂno podle § 93 odst. 3, osvobozeneÂ od
daneÏ podle § 97 odst. 1, se prÏijõÂmaÂ a uzÏõÂvaÂ bez zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ.

60f
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Sazba danČ
2 340 Kþ/hl
0 Kþ/hl
2 340 Kþ/hl
(2) VõÂno a meziprodukty osvobozeneÂ podle § 97
odst. 3 se prÏijõÂmajõÂ a uzÏõÂvajõÂ bez zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ.
§ 98a
DanÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ k dani z võÂna a splatnost teÂto daneÏ
(1) Vznikne-li povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit
praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osobeÏ, kteraÂ vyraÂbõÂ ticheÂ võÂno
(§ 93 odst. 3) podle § 99 odst. 3 nebo § 100a, danÏoveÂ
prÏiznaÂnõÂ se podaÂvaÂ do 25. dne po skoncÏenõÂ zdanÏovacõÂho obdobõÂ, ve ktereÂm tato povinnost vznikla, a danÏ je
splatnaÂ jednou cÏaÂstkou za meÏsõÂc, a to ve lhuÊteÏ 40 dnuÊ
po skoncÏenõÂ tohoto zdanÏovacõÂho obdobõÂ.
(2) Nevznikne-li praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osobeÏ,
kteraÂ vyraÂbõÂ ticheÂ võÂno (§ 93 odst. 3) podle § 99 odst. 3,
ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ danÏovaÂ povinnost (§ 8 odst. 2),
nejsou tyto osoby povinny podaÂvat põÂsemneÂ sdeÏlenõÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu60f).
§ 99
OmezenõÂ rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ
pro võÂno a meziprodukty
(1) DanÏovyÂm skladem podle § 19 odst. 2 põÂsm. b)
muÊzÏe byÂt jen sklad, jehozÏ rocÏnõÂ odbyt, prÏõÂpadneÏ prÏedpoklaÂdanyÂ rocÏnõÂ odbyt võÂna je nejmeÂneÏ 100 hl nebo
rocÏnõÂ odbyt, prÏõÂpadneÏ prÏedpoklaÂdanyÂ rocÏnõÂ odbyt
meziproduktuÊ je nejmeÂneÏ 100 hl. Toto omezenõÂ neplatõÂ
pro sklady, ktereÂ võÂno a meziprodukty odesõÂlajõÂ do jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, poprÏõÂpadeÏ tyto vyÂrobky z jineÂho
cÏlenskeÂho staÂtu prÏijõÂmajõÂ.
(2) RocÏnõÂm odbytem võÂna nebo meziproduktuÊ se
pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ mnozÏstvõÂ võÂna nebo
meziproduktuÊ, ktereÂ opustilo v kalendaÂrÏnõÂm roce sklad
podle odstavce 1.
(3) PraÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ nenõÂ malyÂm vyÂrobcem võÂna podle § 100a a kteraÂ vyraÂbõÂ v jednom prostoroveÏ ohranicÏeneÂm mõÂsteÏ ticheÂ võÂno (§ 93
odst. 3), nemusõÂ toto võÂno vyraÂbeÏt v podniku na vyÂrobu vybranyÂch vyÂrobkuÊ [§ 19 odst. 2 põÂsm. a)], pokud
zaÂrovenÏ v tomto mõÂsteÏ nevyraÂbõÂ sÏumiveÂ võÂno nebo

) § 40 odst. 4 zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 255/1994 Sb.
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meziprodukty a pokud toto ticheÂ võÂno nenõÂ urcÏeno pro
dopravu do jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ nebo pokud nejsou do tohoto mõÂsta z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu võÂno nebo meziprodukty v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ
prÏijõÂmaÂny.
(4) Pokud praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba podle
odstavce 3 nebo podle § 100a podaÂ naÂvrh na vydaÂnõÂ
povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu podle § 20, je
povinna proveÂst inventarizaci zaÂsob ticheÂho võÂna za
prÏõÂtomnosti celnõÂho uÂrÏadu. V den, kdy rozhodnutõÂ
o povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu nabude
praÂvnõÂ moci, se tyto zaÂsoby ticheÂho võÂna (§ 93 odst. 3)
povazÏujõÂ za uvedeneÂ do rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ.
(5) TicheÂ võÂno (§ 93 odst. 3) vyrobeneÂ fyzickou
osobou uvedenou v § 92 odst. 1 nenõÂ vyraÂbeÏno v podniku na vyÂrobu vybranyÂch vyÂrobkuÊ [§ 19 odst. 2
põÂsm. a)].

staÂteÏ. TakoveÂ ticheÂ võÂno nebo vedlejsÏõÂ produkty se povazÏujõÂ za uvedeneÂ do rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ
od daneÏ.
(8) Provozovatel danÏoveÂho skladu, kteryÂ prÏijme
do danÏoveÂho skladu ticheÂ võÂno vyrobeneÂ malyÂm vyÂrobcem võÂna z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu, je povinen takoveÂ prÏijetõÂ oznaÂmit celnõÂmu uÂrÏadu mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu prÏijõÂmajõÂcõÂmu danÏoveÂmu skladu zaslaÂnõÂm kopie
dokladu podle § 100a odst. 4.
§ 100
Doprava ticheÂho võÂna v rezÏimu podmõÂneÏneÂho
osvobozenõÂ od daneÏ na danÏoveÂm uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky
(1) TicheÂ võÂno podle § 93 odst. 3 lze v rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ na danÏoveÂm uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky dopravovat bez pruÊvodnõÂho dokladu
(§ 26), pokud se nejednaÂ o dopravu mezi cÏlenskyÂmi
staÂty (§ 25).

(6) VedlejsÏõÂ produkty60d), ktereÂ jsou prÏedmeÏtem
daneÏ, vznikajõÂcõÂ prÏi vyÂrobeÏ ticheÂho võÂna praÂvnickou
nebo fyzickou osobou podle § 99 odst. 3 nebo podle
§ 100a, a majõÂ byÂt odstraneÏny v souladu se zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem60e), se na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky dopravujõÂ do danÏoveÂho skladu s dokladem
podle § 100a odst. 4. Osoba dopravujõÂcõÂ vedlejsÏõÂ produkty je povinna tento doklad na vyzÏaÂdaÂnõÂ prÏedlozÏit
celnõÂmu uÂrÏadu nebo celnõÂmu rÏeditelstvõÂ.

(2) PrÏi dopraveÏ ticheÂho võÂna (§ 93 odst. 3) v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ bez pruÊvodnõÂho dokladu podle odstavce 1 je praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba dopravujõÂcõÂ ticheÂ võÂno povinna na vyzÏaÂdaÂnõÂ
prÏedlozÏit celnõÂmu uÂrÏadu nebo celnõÂmu rÏeditelstvõÂ doklady provaÂzejõÂcõÂ ticheÂ võÂno prÏi dopraveÏ60a).

(7) V danÏoveÂm skladu mohou byÂt spolecÏneÏ s võÂnem a meziprodukty umõÂsteÏny ticheÂ võÂno (§ 93 odst. 3)
nebo vedlejsÏõÂ produkty podle odstavce 6 vyrobeneÂ malyÂm vyÂrobcem võÂna podle § 100a nebo praÂvnickou
nebo fyzickou osobou podle § 99 odst. 3, daÂle ticheÂ
võÂno vyrobeneÂ malyÂm vyÂrobcem võÂna v jineÂm cÏlenskeÂm

(1) MalyÂm vyÂrobcem võÂna se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ vyraÂbõÂ vyÂhradneÏ ticheÂ võÂno (§ 93 odst. 3), prÏicÏemzÏ pruÊmeÏrnaÂ rocÏnõÂ vyÂroba60b) tohoto võÂna neprÏevyÂsÏõÂ 1000 hl
a toto võÂno nenõÂ vyraÂbeÏno v podniku na vyÂrobu vybranyÂch vyÂrobkuÊ [§ 19 odst. 2 põÂsm. a)].

§ 100a
MalyÂ vyÂrobce võÂna

60d

) NarÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999 ze dne 17. kveÏtna 1999 o spolecÏneÂ organizaci trhu s võÂnem, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES)
cÏ. 1227/2000, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1607/2000, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000,
narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 2826/2000, narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1037/2001, narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 2585/2001, narÏõÂzenõÂ Rady (ES)
cÏ. 527/2003, narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 806/2003, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1687/2003, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1793/2003,
narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1795/2003 a narÏõÂzenõÂ Komise cÏ. 709/2004.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1227/2000 ze dne 31. kveÏtna 2000, kteryÂm se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla k narÏõÂzenõÂ Rady (ES)
cÏ. 1493/1999 o spolecÏneÂ organizaci trhu s võÂnem, jezÏ se tyÂkajõÂ produkcÏnõÂho potenciaÂlu, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES)
cÏ. 784/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1253/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1342/2002, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 315/2003,
narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1203/2003 a narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1841/2003.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000 ze dne 25. cÏervence 2000, kteryÂm se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla k narÏõÂzenõÂ Rady (ES)
cÏ. 1493/1999 o spolecÏneÂ organizaci trhu s võÂnem, jezÏ se tyÂkajõÂ mechanismuÊ trhu, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2409/
/2000, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2786/2000, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 545/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1282/2001, narÏõÂzenõÂ
Komise (ES) cÏ. 1660/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2022/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2047/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES)
cÏ. 2429/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2464/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1315/2002, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1795/2002,
narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2224/2002, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 625/2003, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1183/2003, narÏõÂzenõÂ Komise
(ES) cÏ. 1411/2003 a narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1710/2003.
60e
) § 11 odst. 3 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 321/2004 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ.
60a

) NarÏõÂzenõÂ komise (ES) cÏ. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kteryÂm se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla pro pruÊvodnõÂ doklady pro
prÏepravu vinarÏskyÂch produktuÊ a pro evidencÏnõÂ knihy vedeneÂ v odveÏtvõÂ võÂna.
60b
) CÏl. 2 põÂsm. c) narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kteryÂm se stanovõÂ pravidla pro pruÊvodnõÂ doklady
pro prÏepravu vinarÏskyÂch produktuÊ a pro evidencÏnõÂ knihy vedeneÂ v odveÏtvõÂ võÂna.
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(2) Pokud je ticheÂ võÂno vyrobeneÂ malyÂm vyÂrobcem võÂna dopravovaÂno do danÏoveÂho skladu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nepouzÏije se doklad prokazujõÂcõÂ zdaneÏnõÂ podle § 5, ale doklad podle odstavce 4.
(3) Pokud je ticheÂ võÂno vyrobeneÂ malyÂm vyÂrobcem võÂna dopravovaÂno do danÏoveÂho skladu v jineÂm
cÏlenskeÂm staÂteÏ, pouzÏije se doklad podle odstavce 4.
(4) PrÏi dopraveÏ ticheÂho võÂna do danÏoveÂho skladu
podle odstavcuÊ 2 a 3 se pouzÏije doklad stanovenyÂ v prÏõÂslusÏneÂm prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ60a). MalyÂ
vyÂrobce ticheÂho võÂna je povinen tento doklad na vyzÏaÂdaÂnõÂ prÏedlozÏit celnõÂmu uÂrÏadu nebo celnõÂmu rÏeditelstvõÂ.
(5) MalyÂ vyÂrobce võÂna je povinen prÏed zahaÂjenõÂm
dopravy ticheÂho võÂna do danÏoveÂho skladu uveÏdomit
celnõÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ mõÂstu, kde se ticheÂ võÂno
vyraÂbõÂ, skladuje, zpracovaÂvaÂ, prÏijõÂmaÂ nebo odesõÂlaÂ.
(6) Nevznikne-li maleÂmu vyÂrobci võÂna ve zdanÏovacõÂm obdobõÂ danÏovaÂ povinnost (§ 8 odst. 2), nenõÂ
tento malyÂ vyÂrobce võÂna povinen podaÂvat põÂsemneÂ
sdeÏlenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu60f).
§ 100b
Evidence võÂna v danÏovyÂch skladech
CelnõÂ uÂrÏad muÊzÏe rozhodnout o tom, zÏe evidence
võÂna vedenaÂ podle § 37 a 38 bude vedena spolecÏneÏ za ty
danÏoveÂ sklady, ktereÂ provozuje stejnyÂ provozovatel
a pro ktereÂ je mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ.
H L AVA V
Ï Z TABAÂKOVYÂCH VYÂROBKU
Ê
DAN
§ 100c
PlaÂtce daneÏ z tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ
PlaÂtce je takeÂ praÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ
porusÏõÂ zaÂkaz prodeje cigaret konecÏneÂmu spotrÏebiteli za
cenu vysÏsÏõÂ, nezÏ je cena pro konecÏneÂho spotrÏebitele uvedenaÂ na tabaÂkoveÂ naÂlepce (§ 112).
§ 101
PrÏedmeÏt daneÏ z tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ
(1) PrÏedmeÏtem daneÏ jsou tabaÂkoveÂ vyÂrobky.
(2) TabaÂkovyÂmi vyÂrobky se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ cigarety, doutnõÂky, cigarillos a tabaÂk ke
kourÏenõÂ.
(3) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ
a) cigaretami

60c
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1. tabaÂkoveÂ provazce, ktereÂ se kourÏõÂ jako takoveÂ
a nejsou doutnõÂky ani cigarillos podle põÂsmene b),
2. tabaÂkoveÂ provazce, ktereÂ se jednoduchou nepruÊmyslovou manipulacõÂ vlozÏõÂ do dutinek z cigaretoveÂho papõÂru, nebo
3. tabaÂkoveÂ provazce, ktereÂ se jednoduchou nepruÊmyslovou manipulacõÂ zabalõÂ do cigaretoveÂho papõÂru,
b) doutnõÂky a cigarillos tabaÂkoveÂ smotky, ktereÂ se
kourÏõÂ jako takoveÂ a ktereÂ
1. obsahujõÂ vyÂlucÏneÏ prÏõÂrodnõÂ tabaÂk,
2. majõÂ krycõÂ list z prÏõÂrodnõÂho tabaÂku,
3. obsahujõÂ tabaÂkovou naÂplnÏ, krycõÂ list v normaÂlnõÂ
barveÏ doutnõÂku zakryÂvajõÂcõÂ celyÂ vyÂrobek vcÏetneÏ
prÏõÂpadneÂho filtru, ale nezakryÂvajõÂcõÂ naÂustek
v prÏõÂpadeÏ naÂustkovyÂch doutnõÂkuÊ, a vaÂzacõÂ list,
oba listy z rekonstituovaneÂho tabaÂku, jejichzÏ
jednotkovaÂ hmotnost cÏinõÂ bez filtru nebo naÂustku nejmeÂneÏ 1,2 g a krycõÂ list je vinutyÂ ve
tvaru spiraÂly v ostreÂm uÂhlu nejmeÂneÏ 308 k podeÂlneÂ ose tabaÂkoveÂho smotku, nebo
4. obsahujõÂ tabaÂkovou naÂplnÏ, krycõÂ list v normaÂlnõÂ
barveÏ doutnõÂku z rekonstituovaneÂho tabaÂku zakryÂvajõÂcõÂ celyÂ vyÂrobek vcÏetneÏ prÏõÂpadneÂho filtru, ale nezakryÂvajõÂcõÂ naÂustek v prÏõÂpadeÏ naÂustkovyÂch doutnõÂkuÊ, jejichzÏ jednotkovaÂ hmotnost cÏinõÂ bez filtru nebo naÂustku nejmeÂneÏ 2,3 g
a venkovnõÂ obvod minimaÂlneÏ jedneÂ trÏetiny
deÂlky tabaÂkoveÂho smotku je nejmeÂneÏ 34 mm,
c) tabaÂkem ke kourÏenõÂ
1. tabaÂk rÏezanyÂ, poprÏõÂpadeÏ jinak deÏlenyÂ, kroucenyÂ
nebo lisovanyÂ do desek a zpuÊsobilyÂ ke kourÏenõÂ
bez dalsÏõÂho pruÊmysloveÂho zpracovaÂnõÂ,
2. tabaÂkovyÂ odpad upravenyÂ pro prodej konecÏneÂmu spotrÏebiteli, kteryÂ nespadaÂ pod põÂsmeno a) nebo b) a kteryÂ je mozÏneÂ kourÏit, nebo
3. tabaÂk ke kourÏenõÂ obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ 25 %
hmotnosti tabaÂkovyÂch cÏaÂstic uzÏsÏõÂch nezÏ
1 mm; jednaÂ se o jemneÏ rÏezanyÂ tabaÂk urcÏenyÂ
pro rucÏnõÂ vyÂrobu cigaret,
d) ostatnõÂm tabaÂkem tabaÂkoveÂ vyÂrobky, ktereÂ nespadajõÂ pod põÂsmeno c), jsou urcÏeny pro konecÏneÂho
spotrÏebitele a k jineÂmu uÂcÏelu, nezÏ ke kourÏenõÂ, s vyÂjimkou sÏnÏupavyÂch a zÏvyÂkacõÂch tabaÂkuÊ60c).
(4) Cigaretami se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ takeÂ vyÂrobky, ktereÂ obsahujõÂ zcela nebo cÏaÂstecÏneÏ
i jineÂ laÂtky nezÏ tabaÂk a ktereÂ splnÏujõÂ ostatnõÂ podmõÂnky
uvedeneÂ v odstavci 3 põÂsm. a) s vyÂjimkou vyÂrobkuÊ uvedenyÂch v odstavci 7.
(5) DoutnõÂky a cigarillos se pro uÂcÏely tohoto zaÂ-

) VyhlaÂsÏka cÏ. 344/2003 Sb., kterou se stanovõÂ pozÏadavky na tabaÂkoveÂ vyÂrobky.
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kona rozumõÂ takeÂ vyÂrobky s krycõÂm listem z prÏõÂrodnõÂho
tabaÂku nebo s krycõÂm listem a vaÂzacõÂm listem z rekonstituovaneÂho tabaÂku nebo s krycõÂm listem z rekonstituovaneÂho tabaÂku, ktereÂ obsahujõÂ cÏaÂstecÏneÏ i jineÂ laÂtky
nezÏ tabaÂk a ktereÂ splnÏujõÂ ostatnõÂ podmõÂnky uvedeneÂ
v odstavci 3 põÂsm. b).
(6) TabaÂkem ke kourÏenõÂ se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ takeÂ vyÂrobek, kteryÂ obsahuje zcela nebo
cÏaÂstecÏneÏ i jineÂ laÂtky nezÏ tabaÂk a kteryÂ splnÏuje ostatnõÂ
podmõÂnky uvedeneÂ v odstavci 3 põÂsm. c) s vyÂjimkou
vyÂrobkuÊ uvedenyÂch v odstavci 7, nebo vyÂrobek neuvedenyÂ v odstavci 3 põÂsm. c), pokud je mozÏneÂ tento
vyÂrobek kourÏit a je upravenyÂ pro prodej konecÏneÂmu
spotrÏebiteli.
(7) Za tabaÂkoveÂ vyÂrobky se nepovazÏujõÂ vyÂrobky,
ktereÂ neobsahujõÂ tabaÂk, splnÏujõÂ podmõÂnky uvedeneÂ
v odstavci 3 põÂsm. a) nebo c), pouzÏõÂvajõÂ se vyÂlucÏneÏ k leÂkarÏskyÂm uÂcÏeluÊm a potvrzenõÂ o teÂto skutecÏnosti vydaÂ
Ministerstvo zdravotnictvõÂ CÏeskeÂ republiky nebo jõÂm
poveÏrÏenaÂ instituce.
§ 101a
Vznik povinnosti danÏ z tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ prÏiznat
a zaplatit
Povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit vznikaÂ takeÂ dnem
porusÏenõÂ zaÂkazu prodeje cigaret konecÏneÂmu spotrÏebiteli za cenu vysÏsÏõÂ, nezÏ je cena pro konecÏneÂho spotrÏebitele uvedenaÂ na tabaÂkoveÂ naÂlepce (§ 112).
§ 102
ZaÂklad daneÏ z tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ
(1) ZaÂkladem daneÏ pro procentnõÂ cÏaÂst daneÏ u cigaret je cena pro konecÏneÂho spotrÏebitele podle § 103.
(2) ZaÂkladem daneÏ pro pevnou cÏaÂst daneÏ u cigaret
je mnozÏstvõÂ vyjaÂdrÏeneÂ v kusech.

§ 103
Cena pro konecÏneÂho spotrÏebitele
(1) Cenou pro konecÏneÂho spotrÏebitele cigaret
(§ 102 odst. 1) se rozumõÂ cena, kteraÂ je stanovena na
zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu61) jako cena pro
konecÏneÂho spotrÏebitele jednotkoveÂho balenõÂ urcÏeneÂho
k prÏõÂmeÂ spotrÏebeÏ, nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak. Tato
cena obsahuje i danÏ z prÏidaneÂ hodnoty.
(2) VyÂrobce nebo dovozce podaÂ CelnõÂmu uÂrÏadu
KolõÂn (daÂle jen ¹poveÏrÏenyÂ celnõÂ uÂrÏadª) naÂvrh na stanovenõÂ ceny pro konecÏneÂho spotrÏebitele. VyÂrobce nebo
dovozce se sõÂdlem, poprÏõÂpadeÏ mõÂstem pobytu v jineÂm
staÂteÏ, muÊzÏe k podaÂnõÂ naÂvrhu na stanovenõÂ ceny pro
konecÏneÂho spotrÏebitele poveÏrÏit osobu se sõÂdlem, organizacÏnõÂ slozÏkou sveÂho podniku, poprÏõÂpadeÏ mõÂstem pobytu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, kteraÂ je
opraÂvneÏna dopravovat tabaÂkoveÂ vyÂrobky v rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ z jineÂho staÂtu.
(3) Pro cigarety se stejnyÂm obchodnõÂm naÂzvem
a o stejneÂm pocÏtu kusuÊ v jednotkoveÂm balenõÂ musõÂ
byÂt stanovena stejnaÂ cena pro konecÏneÂho spotrÏebitele.
(4) Cenou pro konecÏneÂho spotrÏebitele cigaret nejprodaÂvaneÏjsÏõÂ cenoveÂ kategorie se rozumõÂ nejrozsÏõÂrÏeneÏjsÏõÂ cena cigaret pro konecÏneÂho spotrÏebitele stanovenaÂ podle prodeje tabaÂkovyÂch naÂlepek u poveÏrÏeneÂho
celnõÂho uÂrÏadu za prÏedchozõÂ kalendaÂrÏnõÂ rok.
(5) Pro cigarety, ktereÂ nejsou znacÏeny tabaÂkovyÂmi naÂlepkami, je cena pro konecÏneÂho spotrÏebitele
totozÏnaÂ s cenou stanovenou pro cigarety, ktereÂ musõÂ
byÂt znacÏeny tabaÂkovou naÂlepkou, se stejnyÂm obchodnõÂm naÂzvem a o stejneÂm pocÏtu kusuÊ v jednotkoveÂm
balenõÂ. Nelze-li urcÏit cenu pro konecÏneÂho spotrÏebitele
podle veÏty prvnõÂ, je cenou pro konecÏneÂho spotrÏebitele
cena pro konecÏneÂho spotrÏebitele cigaret nejprodaÂvaneÏjsÏõÂ cenoveÂ kategorie.

(3) PrÏi porusÏenõÂ zaÂkazu prodeje cigaret konecÏneÂmu spotrÏebiteli za cenu vysÏsÏõÂ, nezÏ je cena pro konecÏneÂho spotrÏebitele uvedenaÂ na tabaÂkoveÂ naÂlepce (§ 112),
je zaÂkladem daneÏ rozdõÂl mezi zaÂkladem daneÏ z vysÏsÏõÂ
ceny pro konecÏneÂho spotrÏebitele a zaÂkladem daneÏ
z ceny pro konecÏneÂho spotrÏebitele uvedeneÂ na tabaÂkoveÂ naÂlepce.

(6) Cena pro konecÏneÂho spotrÏebitele cigaret nejprodaÂvaneÏjsÏõÂ cenoveÂ kategorie slouzÏõÂ k vyÂpocÏtu vyÂsÏe
sazeb daneÏ z cigaret v souladu s praÂvnõÂm prÏedpisem
EvropskeÂho spolecÏenstvõÂ61a).

(4) ZaÂkladem daneÏ u doutnõÂkuÊ a cigarillos je
mnozÏstvõÂ vyjaÂdrÏeneÂ v kusech a u tabaÂku ke kourÏenõÂ
mnozÏstvõÂ vyjaÂdrÏeneÂ v kilogramech.

Sazby a vyÂpocÏet daneÏ z tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ

61
61a

§ 104

(1) Sazby daneÏ jsou stanoveny takto:

) ZaÂkon cÏ. 526/1990 Sb., o cenaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) CÏlaÂnek 2 odst. 3 smeÏrnice Rady 92/79/EHS.
CÏlaÂnek 16 odst. 1 smeÏrnice Rady 95/59/ES.
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(2) VyÂsÏe daneÏ u doutnõÂkuÊ, cigarillos a tabaÂku ke
kourÏenõÂ se vypocÏõÂtaÂ jako soucÏin zaÂkladu daneÏ a pevneÂ
sazby daneÏ, prÏicÏemzÏ pro vyÂpocÏet daneÏ z tabaÂku ke
kourÏenõÂ je rozhodujõÂcõÂ hmotnost tabaÂku ke kourÏenõÂ
v okamzÏiku vzniku povinnosti danÏ prÏiznat a zaplatit.
(3) VyÂsÏe daneÏ u cigaret prÏi pouzÏitõÂ pevneÂ cÏaÂsti
a procentnõÂ cÏaÂsti sazby daneÏ se vypocÏõÂtaÂ jako soucÏet
naÂsledujõÂcõÂch polozÏek:
a) soucÏin procentnõÂ cÏaÂsti sazby daneÏ a ceny pro konecÏneÂho spotrÏebitele teÏchto cigaret deÏlenyÂ stem,
b) soucÏin pevneÂ cÏaÂsti sazby daneÏ a pocÏtu kusuÊ.
(3) VyÂsÏe daneÏ u cigaret prÏi pouzÏitõÂ minimaÂlnõÂ
sazby daneÏ se vypocÏõÂtaÂ jako soucÏin minimaÂlnõÂ sazby
daneÏ a pocÏtu kusuÊ.
(4) U cigaret se kazÏdyÂch zapocÏatyÂch 90 mm deÂlky
tabaÂkoveÂho provazce povazÏuje za jeden kus.
(5) Je-li vyÂsÏe daneÏ u cigaret vypocÏtenaÂ prÏi pouzÏitõÂ
pevneÂ a procentnõÂ cÏaÂsti sazby daneÏ nizÏsÏõÂ nezÏ vyÂsÏe daneÏ
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vypocÏtenaÂ prÏi pouzÏitõÂ minimaÂlnõÂ sazby daneÏ, pouzÏije se
vyÂsÏe daneÏ vypocÏtenaÂ prÏi pouzÏitõÂ minimaÂlnõÂ sazby daneÏ.
§ 105
OsvobozenõÂ od daneÏ z tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ
(1) Od daneÏ jsou osvobozeny tabaÂkoveÂ vyÂrobky
urcÏeneÂ k pouzÏitõÂ pro nezbytneÂ vyÂrobnõÂ zkousÏky nebo
jako vzorky odebraneÂ celnõÂm uÂrÏadem.
(2) Evidence tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ osvobozenyÂch
od daneÏ podle odstavce 1 se vede oddeÏleneÏ. Evidence se
uchovaÂvaÂ po dobu 10 let od konce kalendaÂrÏnõÂho roku,
ve ktereÂm byla tato evidence vyhotovena.
§ 106
ProkaÂzaÂnõÂ zdaneÏnõÂ tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ
PraÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba vystavujõÂcõÂ danÏovyÂ
doklad podle § 5 odst. 2, doklad o prodeji podle § 5
odst. 3 nebo doklad o dopraveÏ podle § 5 odst. 4 je
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povinna uveÂst na teÏchto dokladech cenu pro konecÏneÂho spotrÏebitele u cigaret a neuvaÂdõÂ vyÂsÏi spotrÏebnõÂ
daneÏ celkem.
§ 107
JednotkoveÂ balenõÂ
(1) TabaÂkoveÂ vyÂrobky musõÂ byÂt uvedeny do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu nebo dovezeny na danÏoveÂ
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky v uzavrÏeneÂm jednotkoveÂm balenõÂ, ktereÂ je urcÏeno pro prÏõÂmou spotrÏebu, pokud nenõÂ
tõÂmto zaÂkonem stanoveno jinak.
(2) TabaÂkoveÂ vyÂrobky musõÂ byÂt uvedeny do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu, dovezeny na danÏoveÂ uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky nebo dopraveny na danÏoveÂ uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu v uzavrÏeneÂm
jednotkoveÂm balenõÂ, ktereÂ je urcÏeno pro prÏõÂmou spotrÏebu, pokud nenõÂ tõÂmto zaÂkonem stanoveno jinak.
(3) TabaÂkoveÂ vyÂrobky nemusõÂ byÂt dovezeny na
danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky v uzavrÏeneÂm jednotkoveÂm balenõÂ, pokud jsou urcÏeny pro osobnõÂ spotrÏebu.
(4) TabaÂkoveÂ vyÂrobky nemusõÂ byÂt dovezeny na
danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo dopraveny z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky v uzavrÏeneÂm jednotkoveÂm balenõÂ, pokud jsou
urcÏeny pro osobnõÂ spotrÏebu nebo pokud jsou dopravovaÂny v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ
s naÂslednyÂm umõÂsteÏnõÂm v danÏoveÂm skladu.
(5) JednotkoveÂ balenõÂ cigaret musõÂ obsahovat nejmeÂneÏ 20 kusuÊ cigaret. JednotkoveÂ balenõÂ smõÂ obsahovat
pouze takoveÂ tabaÂkoveÂ vyÂrobky, ktereÂ podleÂhajõÂ stejneÂ
sazbeÏ daneÏ61b).
(6) Prodejce tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ je povinen prodaÂvat tabaÂkoveÂ vyÂrobky v uzavrÏeneÂm jednotkoveÂm balenõÂ s neporusÏenou tabaÂkovou naÂlepkou s vyÂjimkou
prodeje doutnõÂkuÊ a cigarillos konecÏneÂmu spotrÏebiteli,
u kteryÂch je povolen kusovyÂ prodej. Prodejce muÊzÏe
uzavrÏeneÂ jednotkoveÂ balenõÂ cigaret a tabaÂku ke kourÏenõÂ
otevrÏõÂt pouze v prÏõÂpadeÏ kontroly jeho obsahu nebo
v prÏõÂpadeÏ bezplatneÂho poskytnutõÂ jako zkusÏebnõÂ
vzorek. PrÏi otevrÏenõÂ takoveÂho balenõÂ musõÂ dojõÂt k posÏkozenõÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky.
(7) Prodej jednotlivyÂch doutnõÂkuÊ a cigarillos se
smõÂ uskutecÏnÏovat pouze z otevrÏeneÂho jednotkoveÂho
balenõÂ urcÏeneÂho pro konecÏneÂho spotrÏebitele, ktereÂ je
oznacÏeno tabaÂkovou naÂlepkou.

61b
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§ 108
Dovoz tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ v raÂmci podnikatelskeÂ
cÏinnosti
(1) Dovozce, kteryÂ hodlaÂ dovaÂzÏet tabaÂkoveÂ vyÂrobky v raÂmci podnikatelskeÂ cÏinnosti, je povinen tuto
skutecÏnost põÂsemneÏ ohlaÂsit celnõÂmu uÂrÏadu nejpozdeÏji
trÏi tyÂdny prÏed uskutecÏneÏnõÂm prvnõÂho dovozu. Pokud
maÂ dovozce sõÂdlo nebo trvalyÂ pobyt mimo danÏoveÂ
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, je povinen podat põÂsemneÂ
ohlaÂsÏenõÂ u poveÏrÏeneÂho celnõÂho uÂrÏadu.
(2) Dovozce se sõÂdlem nebo trvalyÂm pobytem na
danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky uvede v ohlaÂsÏenõÂ obchodnõÂ firmu nebo naÂzev a sõÂdlo, je-li praÂvnickou osobou, jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ firmu
a mõÂsto pobytu, je-li fyzickou osobou, praÂvnõÂ formu,
vyÂsÏi obchodnõÂho jmeÏnõÂ a zaÂkonneÂho zaÂstupce. DaÂle je
dovozce povinen v ohlaÂsÏenõÂ uveÂst, zda existuje dohoda
o jednaÂnõÂ ve shodeÏ, a prÏõÂpadneÏ uveÂst vyÂsÏi podõÂlu na
obchodnõÂm jmeÏnõÂ. Dovozce prÏipojõÂ k ohlaÂsÏenõÂ soupis
tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ cÏleneÏnyÂ podle druhuÊ, obchodnõÂch
naÂzvuÊ, druhu obaluÊ, s uvedenõÂm pocÏtu kusuÊ, poprÏõÂpadeÏ
kilogramuÊ v jednotkoveÂm balenõÂ.
§ 109
OpraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ
(1) OpraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce pro opakovaneÂ prÏijõÂmaÂnõÂ
vybranyÂch vyÂrobkuÊ podle § 22 a opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce
pro jednoraÂzoveÂ prÏijetõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ podle § 23
mohou prÏijõÂmat pouze tabaÂkoveÂ vyÂrobky oznacÏeneÂ tabaÂkovou naÂlepkou.
(2) UÂhrada hodnoty tabaÂkovyÂch naÂlepek prÏi jejich odbeÏru nebo zajisÏteÏnõÂ hodnoty tabaÂkovyÂch naÂlepek podle § 119 odst. 5 põÂsm. a) nebo b) je povazÏovaÂno
za zajisÏteÏnõÂ daneÏ v prÏõÂpadeÏ, zÏe opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce pro
opakovaneÂ prÏijõÂmaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ podle § 22
prÏijõÂmaÂ vyÂhradneÏ tabaÂkoveÂ vyÂrobky a je soucÏasneÏ odbeÏratelem tabaÂkovyÂch naÂlepek podle § 118 odst. 3.
(3) UÂhrada hodnoty tabaÂkovyÂch naÂlepek prÏi jejich odbeÏru nebo zajisÏteÏnõÂ hodnoty tabaÂkovyÂch naÂlepek podle § 119 odst. 5 põÂsm. b) je povazÏovaÂno za zajisÏteÏnõÂ daneÏ v prÏõÂpadeÏ, zÏe opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce pro jednoraÂzoveÂ prÏijetõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ podle § 23 prÏijõÂmaÂ
vyÂhradneÏ tabaÂkoveÂ vyÂrobky a je soucÏasneÏ odbeÏratelem
tabaÂkovyÂch naÂlepek podle § 118 odst. 3.
(4) PrÏijõÂmaÂ-li opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce pro opakovaneÂ
prÏijõÂmaÂnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ podle § 22 vyÂhradneÏ tabaÂkoveÂ vyÂrobky a nenõÂ-li odbeÏratelem tabaÂkovyÂch naÂlepek podle § 118 odst. 3, postupuje se ve veÏci zajisÏteÏnõÂ
daneÏ podle § 22 odst. 8.

) UstanovenõÂ § 107 odst. 5 bylo oznaÂmeno v souladu se SmeÏrnicõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. cÏervna
1998 o postupu poskytovaÂnõÂ informacõÂ v oblasti technickyÂch prÏedpisuÊ a prÏedpisuÊ pro sluzÏby informacÏnõÂ spolecÏnosti, ve
zneÏnõÂ smeÏrnice 98/48/ES.
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(5) PrÏijõÂmaÂ-li opraÂvneÏnyÂ prÏõÂjemce pro jednoraÂzoveÂ prÏijetõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ podle § 23 vyÂhradneÏ
tabaÂkoveÂ vyÂrobky a nenõÂ-li odbeÏratelem tabaÂkovyÂch
naÂlepek podle § 118 odst. 3, postupuje se ve veÏci zajisÏteÏnõÂ daneÏ podle § 23 odst. 4.

spotrÏebitele uvedeneÂ na tabaÂkoveÂ naÂlepce. Prodej cigaret nesmõÂ byÂt vaÂzaÂn na prodej jinyÂch prÏedmeÏtuÊ.

(6) NaÂvrh na vydaÂnõÂ povolenõÂ pro opakovaneÂ
nebo jednoraÂzoveÂ prÏijõÂmaÂnõÂ tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ musõÂ daÂle obsahovat soupis tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ cÏleneÏnyÂ podle
druhuÊ, obchodnõÂch naÂzvuÊ, druhu obaluÊ, s uvedenõÂm
pocÏtu kusuÊ, poprÏõÂpadeÏ kilogramuÊ v jednotkoveÂm balenõÂ.

(1) OdchylneÏ od § 110 se mohou v nezbytneÏ nutnyÂch prÏõÂpadech prodaÂvat cigarety konecÏneÂmu spotrÏebiteli za cenu nizÏsÏõÂ, nezÏ je cena pro konecÏneÂho spotrÏebitele uvedenaÂ na tabaÂkoveÂ naÂlepce, aby vyÂrobci, dovozci nebo prodejci bylo umozÏneÏno vyprodaÂnõÂ zaÂsob
v prÏõÂpadeÏ prohlaÂsÏenõÂ konkursu, ukoncÏenõÂ vyÂroby,
ukoncÏenõÂ prodeje nebo ukoncÏenõÂ podnikatelskeÂ cÏinnosti a v prÏõÂpadeÏ exekuce.

§ 109a
DanÏovyÂ zaÂstupce pro tabaÂkoveÂ vyÂrobky
(1) DanÏovyÂ zaÂstupce podle § 23a muÊzÏe prÏijõÂmat
pouze tabaÂkoveÂ vyÂrobky oznacÏeneÂ tabaÂkovou naÂlepkou.
(2) UÂhrada hodnoty tabaÂkovyÂch naÂlepek prÏi jejich odbeÏru nebo zajisÏteÏnõÂ hodnoty tabaÂkovyÂch naÂlepek podle § 119 odst. 5 põÂsm. a) nebo b) je povazÏovaÂno
za zajisÏteÏnõÂ daneÏ v prÏõÂpadeÏ, zÏe danÏovyÂ zaÂstupce podle
§ 23a prÏijõÂmaÂ vyÂhradneÏ tabaÂkoveÂ vyÂrobky a je soucÏasneÏ
odbeÏratelem tabaÂkovyÂch naÂlepek podle § 118 odst. 3.
(3) PrÏijõÂmaÂ-li danÏovyÂ zaÂstupce podle § 23a vyÂhradneÏ tabaÂkoveÂ vyÂrobky a nenõÂ-li odbeÏratelem tabaÂkovyÂch naÂlepek podle § 118 odst. 3, postupuje se ve
veÏci zajisÏteÏnõÂ daneÏ podle § 23a odst. 6.
(4) NaÂvrh na vydaÂnõÂ povolenõÂ pro danÏoveÂho zaÂstupce musõÂ daÂle obsahovat soupis tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ cÏleneÏnyÂ podle druhuÊ, obchodnõÂch naÂzvuÊ, druhu
obaluÊ, s uvedenõÂm pocÏtu kusuÊ, poprÏõÂpadeÏ kilogramuÊ
v jednotkoveÂm balenõÂ.
§ 110
ZaÂkaz prodeje za cenu nizÏsÏõÂ nezÏ cena pro konecÏneÂho
spotrÏebitele
(1) Prodejce nesmõÂ prodaÂvat cigarety konecÏneÂmu
spotrÏebiteli za cenu nizÏsÏõÂ, nezÏ je cena pro konecÏneÂho
spotrÏebitele uvedenaÂ na tabaÂkoveÂ naÂlepce, nestanovõÂ-li
tento zaÂkon jinak. To neplatõÂ prÏi bezuÂplatneÂm poskytnutõÂ cigaret jako zkusÏebnõÂch vzorkuÊ nebo k reklamnõÂm
uÂcÏeluÊm.

§ 111
SnõÂzÏenõÂ ceny pro konecÏneÂho spotrÏebitele

(2) V prÏõÂpadeÏ uvedeneÂm v odstavci 1 je vyzÏadovaÂn
k prodeji cigaret konecÏneÂmu spotrÏebiteli za cenu nizÏsÏõÂ,
nezÏ je cena pro konecÏneÂho spotrÏebitele uvedenaÂ na
tabaÂkoveÂ naÂlepce, souhlas poveÏrÏeneÂho celnõÂho uÂrÏadu.
(3) Prodej za nizÏsÏõÂ cenu nevede k naÂroku na snõÂzÏenõÂ a vraÂcenõÂ daneÏ.
§ 111a
ZaÂkaz naÂkupu za cenu nizÏsÏõÂ nezÏ cena pro konecÏneÂho
spotrÏebitele
KonecÏnyÂ spotrÏebitel nesmõÂ nakupovat cigarety za
cenu nizÏsÏõÂ, nezÏ je cena pro konecÏneÂho spotrÏebitele uvedenaÂ na tabaÂkoveÂ naÂlepce, nestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak. To neplatõÂ prÏi bezuÂplatneÂm nabytõÂ cigaret jako
zkusÏebnõÂch vzorkuÊ.
§ 112
ZaÂkaz prodeje za cenu vysÏsÏõÂ nezÏ cena pro konecÏneÂho
spotrÏebitele
Prodejce nesmõÂ prodaÂvat cigarety konecÏneÂmu spotrÏebiteli za cenu vysÏsÏõÂ, nezÏ je cena pro konecÏneÂho spotrÏebitele uvedenaÂ na tabaÂkoveÂ naÂlepce.
§ 113
ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ
TabaÂkoveÂ vyÂrobky nesmõÂ byÂt vyÂhrou v loterii
nebo v podobneÂ saÂzkoveÂ hrÏe62).
§ 114
ZnacÏenõÂ tabaÂkovyÂmi naÂlepkami

(2) Prodejce nesmõÂ prÏi prodeji cigaret konecÏneÂmu
spotrÏebiteli poskytnout zÏaÂdnou slevu z ceny pro konecÏneÂho spotrÏebitele vcÏetneÏ slevy poskytovaneÂ na zaÂkladeÏ odbytu.

(1) TabaÂkoveÂ vyÂrobky vyrobeneÂ na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nebo na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky dovezeneÂ musõÂ byÂt znacÏeny tabaÂkovou naÂlepkou, pokud nenõÂ v odstavci 5 stanoveno jinak.

(3) Pokud je k cigaretaÂm prÏidaÂn nebo prÏibalen
jinyÂ prÏedmeÏt, nesmõÂ byÂt prÏi prodeji konecÏneÂmu spotrÏebiteli celkovaÂ cena odlisÏnaÂ od ceny pro konecÏneÂho

(2) TabaÂkoveÂ vyÂrobky vyrobeneÂ na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky dovezeneÂ nebo na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky

62

) ZaÂkon cÏ. 202/1990 Sb., o loteriõÂch a jinyÂch podobnyÂch hraÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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dopraveneÂ z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu musõÂ byÂt znacÏeny
tabaÂkovou naÂlepkou62a), pokud nejsou dopravovaÂny
v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ s naÂslednyÂm umõÂsteÏnõÂm v danÏoveÂm skladu nebo pokud nenõÂ
v odstavci 6 nebo 7 stanoveno jinak.
(3) ZnacÏit tabaÂkoveÂ vyÂrobky tabaÂkovyÂmi naÂlepkami je povinen vyÂrobce nebo dovozce tabaÂkovyÂch
vyÂrobkuÊ nebo dodavatel se sõÂdlem mimo danÏoveÂ uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky.
(4) TabaÂkoveÂ vyÂrobky znacÏeneÂ posÏkozenou tabaÂkovou naÂlepkou nebo znacÏeneÂ jinyÂm zpuÊsobem, nezÏ je
stanoveno, se povazÏujõÂ za neznacÏeneÂ. TabaÂkoveÂ naÂlepky zeslabeneÂ naseknutõÂm se nepovazÏujõÂ za posÏkozeneÂ.
(5) TabaÂkovou naÂlepkou nesmõÂ byÂt znacÏeny tabaÂkoveÂ vyÂrobky, ktereÂ
a) jsou urcÏeny pro vyÂvoz, nebo
b) nemusõÂ byÂt dovezeny na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky v uzavrÏeneÂm jednotkoveÂm balenõÂ.
(6) TabaÂkovou naÂlepkou nesmõÂ byÂt znacÏeny tabaÂkoveÂ vyÂrobky, ktereÂ
a) jsou urcÏeny pro vyÂvoz, nebo
b) jsou urcÏeny pro dopravu v rezÏimu podmõÂneÏneÂho
osvobozenõÂ od daneÏ do jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu.
(7) TabaÂkovou naÂlepkou nemusõÂ byÂt znacÏeny tabaÂkoveÂ vyÂrobky, ktereÂ jsou dovezeny na danÏoveÂ uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky nebo dopraveny z jineÂho cÏlenskeÂho
staÂtu na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pro osobnõÂ
spotrÏebu (§ 32 odst. 4).
§ 115
Kontrola znacÏenõÂ
(1) Ke kontrole znacÏenõÂ tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ
skladovanyÂch nebo prodaÂvanyÂch jsou opraÂvneÏny tyto
orgaÂny:
a) celnõÂ uÂrÏady a celnõÂ rÏeditelstvõÂ,
b) uÂzemnõÂ financÏnõÂ orgaÂny,
c) CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce,
d) StaÂtnõÂ zemeÏdeÏlskaÂ a potravinaÂrÏskaÂ inspekce a
e) obecnõÂ zÏivnostenskeÂ uÂrÏady62b)
(daÂle jen ¹kontrolnõÂ orgaÂnyª), ktereÂ jsou v prÏõÂpadeÏ zjisÏteÏnõÂ neznacÏenyÂch tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ povinny neprodleneÏ informovat prÏõÂslusÏnyÂ celnõÂ uÂrÏad a obecnõÂ zÏivnostenskyÂ uÂrÏad.
(2) Kontrolu znacÏenõÂ tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ provaÂdeÏjõÂ kontrolnõÂ orgaÂny obdobnyÂm postupem jako
ostatnõÂ kontrolnõÂ cÏinnost vykonaÂvanou podle zvlaÂsÏt-
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nõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, ktereÂ stanovõÂ jejich puÊsobnost.
KontrolnõÂ naÂlez obsazÏenyÂ ve zpraÂveÏ o kontrole se povazÏuje pro potrÏeby tohoto zaÂkona za duÊkaz pro rÏõÂzenõÂ
o prÏestupku nebo o jineÂm spraÂvnõÂm deliktu.
(3) Pokud jsou prÏi provaÂdeÏnõÂ kontroly podle odstavce 2 zjisÏteÏny neznacÏeneÂ tabaÂkoveÂ vyÂrobky, vydaÂ
kontrolnõÂ orgaÂn rozhodnutõÂ o prÏedbeÏzÏneÂm opatrÏenõÂ,
ve ktereÂm stanovõÂ zajisÏteÏnõÂ teÏchto vyÂrobkuÊ. Pokud je
kontrolnõÂ cÏinnost soucÏaÂstõÂ kontroly provaÂdeÏneÂ v raÂmci
spraÂvy danõÂ, uplatnõÂ se postup pro zajisÏteÏnõÂ veÏci prÏi
spraÂveÏ danõÂ. Nelze-li rozhodnutõÂ o zajisÏteÏnõÂ neznacÏenyÂch tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ prÏedat prÏi kontrole jejich
drzÏiteli, zaklaÂdaÂ se toto rozhodnutõÂ jako nedorucÏitelneÂ
ve spise.
(4) SkladovaÂnõÂm neznacÏenyÂch tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ mimo rezÏim podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ
se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona rozumõÂ jejich skladovaÂnõÂ
v prostoraÂch k tomu urcÏenyÂch (skladech), v dopravnõÂch
prostrÏedcõÂch, a to i prÏi prÏepraveÏ, v kancelaÂrÏõÂch nebo
jinyÂch prostoraÂch a v prodejnõÂch mõÂstech vcÏetneÏ staÂnkoveÂho a obdobneÂho prodeje.
§ 116
DanÏoveÂ prÏiznaÂnõÂ k dani z tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ
a splatnost teÂto daneÏ
(1) ObjednaÂvka tabaÂkovyÂch naÂlepek plnõÂ funkci
danÏoveÂho prÏiznaÂnõÂ s vyÂjimkou tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ,
u kteryÂch vznikla povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit podle § 9 odst. 3 põÂsm. e), § 9 odst. 3 põÂsm. f) nebo § 101a.
(2) DanÏ je zaplacena pouzÏitõÂm tabaÂkoveÂ naÂlepky.
TabaÂkoveÂ naÂlepky musõÂ byÂt pouzÏity v okamzÏiku, kdy
vznikaÂ povinnost danÏ prÏiznat a zaplatit.
(3) TabaÂkoveÂ vyÂrobky lze znacÏit tabaÂkovyÂmi naÂlepkami pouze v danÏoveÂm skladu nebo mimo danÏoveÂ
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky. TabaÂkoveÂ naÂlepky se pouzÏijõÂ
v danÏoveÂm skladu, pro kteryÂ byly odebraÂny.
(4) PouzÏitõÂm tabaÂkoveÂ naÂlepky se rozumõÂ umõÂsteÏnõÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky na jednotkoveÂm balenõÂ a pod pruÊhlednyÂ prÏebal, pokud se tento pouzÏõÂvaÂ, tak, aby prÏi
otevrÏenõÂ jednotkoveÂho balenõÂ dosÏlo k jejõÂmu posÏkozenõÂ.
§ 117
PovolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu
pro tabaÂkoveÂ vyÂrobky
NaÂvrh na vydaÂnõÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu musõÂ daÂle obsahovat soupis tabaÂkovyÂch
vyÂrobkuÊ cÏleneÏnyÂ podle druhuÊ, obchodnõÂch naÂzvuÊ,
druhu obaluÊ, s uvedenõÂm pocÏtu kusuÊ, poprÏõÂpadeÏ kilogramuÊ v jednotkoveÂm balenõÂ.

62a

) VyhlaÂsÏka cÏ. 467/2003 Sb., o pouzÏõÂvaÂnõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek prÏi znacÏenõÂ tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ.

62b

) § 1 põÂsm. a) zaÂkona cÏ. 570/1991 Sb., o zÏivnostenskyÂch uÂrÏadech, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb. a zaÂkona cÏ. 284/2004 Sb.
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§ 118
ObjednaÂvaÂnõÂ, odbeÏr a distribuce tabaÂkovyÂch naÂlepek

cÏenõÂ tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ pro uvedenõÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.

(1) NaÂkup tabaÂkovyÂch naÂlepek od jejich vyÂrobce,
jejich prÏepravu od vyÂrobce tabaÂkovyÂch naÂlepek k poveÏrÏeneÂmu celnõÂmu uÂrÏadu a jejich odbeÏr na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky vyÂrobcem nebo dovozcem
(daÂle jen ¹odbeÏratelª) zajisÏt'uje poveÏrÏenyÂ celnõÂ uÂrÏad,
kteryÂ zaÂrovenÏ vykonaÂvaÂ kontrolu prÏepravy, ulozÏenõÂ
a uzÏitõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek u odbeÏratele.

(9) OdbeÏratel nesmõÂ obdrzÏeneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky
prodat nebo jakyÂmkoliv zpuÊsobem bezuÂplatneÏ prÏedat
jinyÂm fyzickyÂm nebo praÂvnickyÂm osobaÂm s vyÂjimkou
poveÏrÏeneÂho celnõÂho uÂrÏadu. Toto ustanovenõÂ se nevztahuje na prÏõÂpad, kdy tabaÂkoveÂ naÂlepky jsou prÏedaÂny
vyÂrobcuÊm nebo dodavateluÊm tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ nebo ve trÏetõÂ zemi za uÂcÏelem oznacÏenõÂ tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ pro uvedenõÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.

(2) NaÂkup tabaÂkovyÂch naÂlepek od jejich vyÂrobce,
jejich prÏepravu od vyÂrobce tabaÂkovyÂch naÂlepek k poveÏrÏeneÂmu celnõÂmu uÂrÏadu a jejich odbeÏr na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky vyÂrobcem nebo dovozcem zajisÏt'uje poveÏrÏenyÂ celnõÂ uÂrÏad, kteryÂ zaÂrovenÏ vykonaÂvaÂ
kontrolu prÏepravy, ulozÏenõÂ a uzÏitõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek
u vyÂrobce nebo dovozce.
(3) VyÂrobce nebo dovozce se sõÂdlem, poprÏõÂpadeÏ
mõÂstem pobytu v jineÂm staÂteÏ, muÊzÏe poveÏrÏit osobu se
sõÂdlem, organizacÏnõÂ slozÏkou sveÂho podniku, poprÏõÂpadeÏ
mõÂstem pobytu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
kteraÂ je opraÂvneÏna dopravovat tabaÂkoveÂ vyÂrobky v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ z jineÂho staÂtu,
k odbeÏru tabaÂkovyÂch naÂlepek. U tabaÂkovyÂch naÂlepek
pro cigarety muÊzÏe byÂt touto poveÏrÏenou osobou pouze
osoba, kteraÂ byla stejnyÂm vyÂrobcem nebo dovozcem
zaÂrovenÏ poveÏrÏena k podaÂnõÂ naÂvrhu na stanovenõÂ ceny
pro konecÏneÂho spotrÏebitele (§ 103 odst. 2). NaÂkup
a prÏepravu tabaÂkovyÂch naÂlepek od jejich vyÂrobce k poveÏrÏeneÂmu celnõÂmu uÂrÏadu, jejich odbeÏr na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky osobou poveÏrÏenou k odbeÏru
tabaÂkovyÂch naÂlepek a kontrolu prÏepravy, ulozÏenõÂ a uzÏitõÂ
tabaÂkovyÂch naÂlepek u teÂto osoby zajisÏt'uje poveÏrÏenyÂ
celnõÂ uÂrÏad.
(4) VyÂrobce, dovozce nebo osoba poveÏrÏenaÂ k odbeÏru tabaÂkovyÂch naÂlepek podle odstavce 3 (daÂle jen
¹odbeÏratelª) jsou povinni si v objednaÂvce sami vypocÏõÂtat hodnotu odpovõÂdajõÂcõÂ vyÂsÏi danÏoveÂ povinnosti objednanyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek.
(5) OdbeÏratel je povinen objednaÂvat a odebõÂrat
tabaÂkoveÂ naÂlepky vyÂhradneÏ u poveÏrÏeneÂho celnõÂho
uÂrÏadu.
(6) Pokud odbeÏratel neodebere od poveÏrÏeneÂho
celnõÂho uÂrÏadu tabaÂkoveÂ naÂlepky, ktereÂ si objednal, je
povinen uhradit naÂklady spojeneÂ s vyÂrobou, prodejem
a likvidacõÂ teÏchto tabaÂkovyÂch naÂlepek.
(7) VyÂrobce tabaÂkovyÂch naÂlepek smõÂ prodaÂvat tabaÂkoveÂ naÂlepky vyÂhradneÏ poveÏrÏeneÂmu celnõÂmu uÂrÏadu.
(8) OdbeÏratel nesmõÂ obdrzÏeneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky
prodat nebo jakyÂmkoliv zpuÊsobem bezuÂplatneÏ prÏedat
jinyÂm fyzickyÂm nebo praÂvnickyÂm osobaÂm s vyÂjimkou
poveÏrÏeneÂho celnõÂho uÂrÏadu. Toto ustanovenõÂ se nevztahuje na prÏõÂpad, kdy tabaÂkoveÂ naÂlepky jsou prÏedaÂny
vyÂrobcuÊm nebo dodavateluÊm tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ
mimo danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky za uÂcÏelem ozna-

(10) OdbeÏratel je povinen uhradit cenu tabaÂkovyÂch naÂlepek. PrÏepravu tabaÂkovyÂch naÂlepek od poveÏrÏeneÂho celnõÂho uÂrÏadu k odbeÏrateli a jejich ulozÏenõÂ
a uzÏitõÂ u odbeÏratele zajisÏt'uje tento odbeÏratel na sveÂ
vlastnõÂ naÂklady.
(11) TabaÂkoveÂ naÂlepky musõÂ byÂt objednaÂny
a) dva tyÂdny prÏed odbeÏrem v obvyklyÂch prÏõÂpadech,
b) nejmeÂneÏ sÏest tyÂdnuÊ prÏed prvnõÂm odbeÏrem tabaÂkovyÂch naÂlepek v prÏõÂpadeÏ zmeÏny sazby daneÏ, nebo
c) nejmeÂneÏ sÏest tyÂdnuÊ prÏed prvnõÂm odbeÏrem tabaÂkovyÂch naÂlepek noveÂho vzoru.
(12) Pokud se zmeÏnõÂ sazba daneÏ, lze objednat tabaÂkoveÂ naÂlepky obsahujõÂcõÂ soucÏasneÏ platnou sazbu
daneÏ, nejpozdeÏji sÏest tyÂdnuÊ prÏed uÂcÏinnostõÂ zmeÏny
sazby daneÏ s uvedenõÂm termõÂnuÊ odbeÏru. TabaÂkoveÂ naÂlepky lze odebrat nejdrÏõÂve dva tyÂdny po dorucÏenõÂ objednaÂvky poveÏrÏeneÂmu celnõÂmu uÂrÏadu.
(13) Pokud se zmeÏnõÂ sazba daneÏ, lze odebrat tabaÂkoveÂ naÂlepky obsahujõÂcõÂ novou sazbu daneÏ nejdrÏõÂve
sÏest tyÂdnuÊ prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti noveÂ sazby daneÏ.
TabaÂkoveÂ vyÂrobky s tabaÂkovyÂmi naÂlepkami obsahujõÂcõÂmi novou sazbu daneÏ lze uvaÂdeÏt do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nejdrÏõÂve dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti noveÂ sazby daneÏ.
UpozornÏuje se na chybneÂ oznacÏenõÂ druheÂho odstavce 13
vlivem prÏijateÂ novely.
(13) Pokud se zmeÏnõÂ sazba daneÏ, mohou byÂt tabaÂkoveÂ vyÂrobky s tabaÂkovyÂmi naÂlepkami obsahujõÂcõÂmi
soucÏasneÏ platnou sazbu daneÏ vyrobeny, dovezeny
a uvedeny do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nejpozdeÏji do konce meÏsõÂce
po nabytõÂ uÂcÏinnosti noveÂ sazby daneÏ.
(14) Pokud se zmeÏnõÂ sazba daneÏ, mohou byÂt tabaÂkoveÂ vyÂrobky s tabaÂkovyÂmi naÂlepkami obsahujõÂcõÂmi
soucÏasneÏ platnou sazbu daneÏ vyrobeny, dovezeny a dopraveny na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky z jineÂho
cÏlenskeÂho staÂtu a uvedeny do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu
na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nejpozdeÏji do dne
nabytõÂ uÂcÏinnosti noveÂ sazby daneÏ.
(15) Pokud se zmeÏnõÂ vzor tabaÂkoveÂ naÂlepky, lze
objednat tabaÂkoveÂ naÂlepky stareÂho vzoru nejpozdeÏji
sÏest tyÂdnuÊ prÏed uÂcÏinnostõÂ zmeÏny vzoru tabaÂkoveÂ naÂ-
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lepky s uvedenõÂm termõÂnuÊ odbeÏru. TabaÂkoveÂ naÂlepky
lze odebrat nejdrÏõÂve dva tyÂdny po dorucÏenõÂ objednaÂvky poveÏrÏeneÂmu celnõÂmu uÂrÏadu.
§ 118a
ZmeÏna sazby daneÏ u cigaret
(1) V obdobõÂ, ktereÂ zacÏõÂnaÂ prvnõÂ den kalendaÂrÏnõÂho
meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po dni vyhlaÂsÏenõÂ praÂvnõÂho prÏedpisu, kteryÂm se meÏnõÂ sazba daneÏ u cigaret, a ktereÂ koncÏõÂ
uplynutõÂm trÏõÂ meÏsõÂcuÊ (daÂle jen ¹prÏechodneÂ obdobõÂª), je
odbeÏratel opraÂvneÏn odebrat od poveÏrÏeneÂho celnõÂho
uÂrÏadu tabaÂkoveÂ naÂlepky obsahujõÂcõÂ soucÏasneÏ platnou
sazbu daneÏ u cigaret pouze v mnozÏstvõÂ uvedeneÂm v odstavci 2 põÂsm. a) a dodat jineÂ fyzickeÂ nebo praÂvnickeÂ
osobeÏ (daÂle jen ¹vyskladneÏnõÂª) cigarety oznacÏeneÂ tabaÂkovou naÂlepkou obsahujõÂcõÂ soucÏasneÏ platnou sazbu
daneÏ pouze v mnozÏstvõÂ uvedeneÂm v odstavci 2
põÂsm. b). V prÏõÂpadeÏ, zÏe obdobõÂ mezi dnem vyhlaÂsÏenõÂ
i noveÂ sazby daneÏ u cigaret a dnem uÂcÏinnosti praÂvnõÂho
prÏedpisu, kteryÂm se meÏnõÂ sazba daneÏ u cigaret, je delsÏõÂ
nezÏ trÏi meÏsõÂce, prÏechodnyÂm obdobõÂm je obdobõÂ trÏõÂ
meÏsõÂcuÊ prÏedchaÂzejõÂcõÂch datu uÂcÏinnosti sazby daneÏ.
(2) MaximaÂlnõÂ mnozÏstvõÂ podle odstavce 1 se stanovõÂ jako:
a) mnozÏstvõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek pro cigarety odebranyÂch v obdobõÂ dvanaÂcti meÏsõÂcuÊ prÏed zacÏaÂtkem
prÏechodneÂho obdobõÂ (daÂle jen ¹referencÏnõÂ obdobõÂª) bez ohledu na konkreÂtnõÂ znacÏku snõÂzÏeneÂ
o vraÂceneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky a tabaÂkoveÂ naÂlepky,
ktereÂ nebyly pouzÏity ve vyÂrobeÏ, to vsÏe vyjaÂdrÏeno
v kusech cigaret, vynaÂsobeneÂ podõÂlem pocÏtuÊ dnõÂ
prÏechodneÂho obdobõÂ zvyÂsÏenyÂm o 25 % a cÏõÂsla 360,
b) mnozÏstvõÂ cigaret vyskladneÏnyÂch v referencÏnõÂm
obdobõÂ bez ohledu na konkreÂtnõÂ znacÏku, vynaÂsobeneÂ podõÂlem pocÏtu dnõÂ prÏechodneÂho obdobõÂ zvyÂsÏenyÂm o 25 % a cÏõÂsla 360.
(3) OdbeÏratel nesmõÂ k poslednõÂmu dni prÏechodneÂho obdobõÂ skladovat cigarety oznacÏeneÂ tabaÂkovou
naÂlepkou obsahujõÂcõÂ soucÏasneÏ platnou sazbu daneÏ
v mnozÏstvõÂ veÏtsÏõÂm, nezÏ je mnozÏstvõÂ cigaret vyskladneÏnyÂch v referencÏnõÂm obdobõÂ bez ohledu na konkreÂtnõÂ
znacÏku, vynaÂsobeneÂ podõÂlem cÏõÂsla 45 a cÏõÂsla 360.
(4) Pokud celkovyÂ prodej odbeÏratele vzrostl v obdobõÂ trÏõÂ meÏsõÂcuÊ prÏed pocÏaÂtkem prÏechodneÂho obdobõÂ
oproti stejneÂmu obdobõÂ prÏedchaÂzejõÂcõÂho roku a znacÏka,
jejõÂzÏ prodej vzrostl, prÏedstavuje võÂce nezÏ 25 % celkoveÂho prodeje odbeÏratele, povolõÂ poveÏrÏenyÂ celnõÂ uÂrÏad na
zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti odbeÏratele zvyÂsÏenõÂ maximaÂlnõÂch mnozÏstvõÂ podle odstavcuÊ 2 a 3, nejvõÂce vsÏak
o 10 %.
(5) Pokud byl odbeÏratel, kteryÂ je osobou poveÏrÏenou k odbeÏru tabaÂkovyÂch naÂlepek podle § 118 odst. 3,
vyÂrobcem, kteryÂ maÂ sõÂdlo, poprÏõÂpadeÏ mõÂsto podnikaÂnõÂ,
v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ, poveÏrÏen k odbeÏru tabaÂkovyÂch
naÂlepek v pruÊbeÏhu referencÏnõÂho obdobõÂ (daÂle jen
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¹novyÂ odbeÏratelª), a prÏed poveÏrÏenõÂm noveÂho odbeÏratele byla odbeÏrem tabaÂkovyÂch naÂlepek vyÂrobcem poveÏrÏena podle § 118 odst. 3 jinaÂ osoba (daÂle jen ¹prÏedchozõÂ odbeÏratelª),
a) do mnozÏstvõÂ vyskladneÏnyÂch cigaret prÏi vyÂpocÏtu
podle odstavce 2 põÂsm. b) a odstavce 3 se zapocÏõÂtaÂvaÂ i mnozÏstvõÂ cigaret znacÏek, pro ktereÂ je novyÂ
odbeÏratel osobou poveÏrÏenou k odbeÏru tabaÂkovyÂch
naÂlepek, ktereÂ v referencÏnõÂm obdobõÂ vyskladnil
prÏedchozõÂ odbeÏratel,
b) do mnozÏstvõÂ odebranyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek prÏi
vyÂpocÏtu podle odstavce 2 põÂsm. a) se zapocÏõÂtaÂvaÂ
mnozÏstvõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek odpovõÂdajõÂcõÂ mnozÏstvõÂ a znacÏkaÂm cigaret podle põÂsmene a) a
c) pro uÂcÏely vyÂpocÏtu podle odstavcuÊ 2 a 3 pro prÏedchozõÂho odbeÏratele se mnozÏstvõÂ cigaret vyskladneÏnyÂch prÏedchozõÂm odbeÏratelem v pruÊbeÏhu referencÏnõÂho obdobõÂ snõÂzÏõÂ o mnozÏstvõÂ cigaret podle
põÂsmena a) a mnozÏstvõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek odebranyÂch prÏedchozõÂm odbeÏratelem v pruÊbeÏhu referencÏnõÂho obdobõÂ snõÂzÏõÂ o mnozÏstvõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek podle põÂsmene b).
(6) Pokud odbeÏratel zacÏal v referencÏnõÂm obdobõÂ
nebo v pruÊbeÏhu prÏechodneÂho obdobõÂ dovaÂzÏet, vyraÂbeÏt
nebo uvaÂdeÏt na trh cigarety, poveÏrÏenyÂ celnõÂ uÂrÏad stanovõÂ prÏõÂslusÏneÂ mnozÏstvõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek a cigaret,
ktereÂ se pouzÏije pro uÂcÏely vyÂpocÏtuÊ podle odstavce 2
põÂsm. a) a b) a podle odstavce 3, na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti
odbeÏratele, ve ktereÂ odbeÏratel uvede, kdy zacÏal s vyÂsÏe
uvedenou cÏinnostõÂ, dosavadnõÂ mnozÏstvõÂ odebranyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek, prÏedpoklaÂdanyÂ vyÂvoj prodeje cigaret a naÂzvy znacÏek, velikosti balenõÂ a prÏedpoklaÂdaneÂ
prodejnõÂ ceny cigaret. Toto ustanovenõÂ se nevztahuje
na odbeÏratele, na ktereÂho se vztahuje odstavec 5.
(7) OdbeÏratel je povinen zaslat do deseti pracovnõÂch dnuÊ od pocÏaÂtku prÏechodneÂho obdobõÂ poveÏrÏeneÂmu
celnõÂmu uÂrÏadu vyÂkaz, ve ktereÂm uvede:
a) vyÂpocÏet maximaÂlnõÂho mnozÏstvõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek obsahujõÂcõÂch soucÏasneÏ platnou sazbu vyjaÂdrÏeneÂ v kusech cigaret, ktereÂ je opraÂvneÏn odebrat
v prÏechodneÂm obdobõÂ,
b) vyÂpocÏet maximaÂlnõÂho mnozÏstvõÂ cigaret oznacÏenyÂch tabaÂkovyÂmi naÂlepkami obsahujõÂcõÂmi soucÏasneÏ platnou sazbu, ktereÂ je v prÏechodneÂm obdobõÂ opraÂvneÏn vyskladnit, a
c) vyÂpocÏet maximaÂlnõÂho mnozÏstvõÂ cigaret oznacÏenyÂch tabaÂkovyÂmi naÂlepkami obsahujõÂcõÂmi soucÏasneÏ platnou sazbu, ktereÂ je opraÂvneÏn skladovat
k datu uÂcÏinnosti noveÂ sazby daneÏ.
(8) NeodpovõÂdaÂ-li mnozÏstvõÂ uvedeneÂ ve vyÂkazu
podle odstavce 7 mnozÏstvõÂm, ktereÂ odbeÏratel skutecÏneÏ
dosaÂhl, nebo nezasÏle-li odbeÏratel vyÂkaz podle odstavce 7, poveÏrÏenyÂ celnõÂ uÂrÏad rozhodnutõÂm stanovõÂ prÏõÂslusÏneÂ mnozÏstvõÂ v souladu s odstavci 2 azÏ 6.
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(9) OdbeÏratel je do deseti pracovnõÂch dnuÊ od data
uÂcÏinnosti noveÂ sazby daneÏ povinen zaslat poveÏrÏeneÂmu
celnõÂmu uÂrÏadu vyÂkaz, kteryÂ musõÂ obsahovat:
a) maximaÂlnõÂ mnozÏstvõÂ stanoveneÂ podle odstavcuÊ 2
a 3, poprÏõÂpadeÏ 4 azÏ 6,
b) skutecÏneÂ mnozÏstvõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek obsahujõÂcõÂch prÏedchozõÂ sazbu daneÏ odebranyÂch v pruÊbeÏhu
prÏechodneÂho obdobõÂ vyjaÂdrÏeneÂ v kusech cigaret,
c) skutecÏneÂ mnozÏstvõÂ cigaret oznacÏenyÂch tabaÂkovou
naÂlepkou obsahujõÂcõÂ prÏedchozõÂ sazbu daneÏ vyskladneÏnyÂch v pruÊbeÏhu prÏechodneÂho obdobõÂ,
d) mnozÏstvõÂ cigaret oznacÏenyÂch tabaÂkovou naÂlepkou
obsahujõÂcõÂ prÏedchozõÂ sazbu daneÏ skladovanyÂch
k datu uÂcÏinnosti noveÂ sazby daneÏ.
(10) Odebere-li odbeÏratel v pruÊbeÏhu prÏechodneÂho obdobõÂ veÏtsÏõÂ mnozÏstvõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek nebo
vyskladnõÂ-li veÏtsÏõÂ mnozÏstvõÂ cigaret nezÏ maximaÂlnõÂ
mnozÏstvõÂ uvedeneÂ v odstavci 2, nebo skladuje-li odbeÏratel ke dni uÂcÏinnosti noveÂ sazby daneÏ veÏtsÏõÂ mnozÏstvõÂ
cigaret nezÏ maximaÂlnõÂ mnozÏstvõÂ uvedeneÂ v odstavci 3,
domeÏrÏõÂ poveÏrÏenyÂ celnõÂ uÂrÏad na mnozÏstvõÂ cigaret, ktereÂ
prÏesahuje maximaÂlnõÂ mnozÏstvõÂ podle odstavcuÊ 2 azÏ 6,
doplatek daneÏ v souladu s novou sazbou daneÏ u cigaret.
§ 119
Hodnota tabaÂkoveÂ naÂlepky
(1) Povinnost uhradit hodnotu tabaÂkoveÂ naÂlepky
vznikaÂ odbeÏrem teÏchto naÂlepek. Hodnota tabaÂkovyÂch
naÂlepek odpovõÂdaÂ vyÂsÏi danÏoveÂ povinnosti tabaÂkoveÂho
vyÂrobku za jednotkoveÂ balenõÂ urcÏeneÂ k prÏõÂmeÂ spotrÏebeÏ.
(2) Hodnotu tabaÂkoveÂ naÂlepky je povinen uhradit
odbeÏratel.
(3) Hodnota tabaÂkovyÂch naÂlepek je splatnaÂ
a) u cigaret a tabaÂku ke kourÏenõÂ do 60 dnõÂ ode dne
odebraÂnõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek od poveÏrÏeneÂho celnõÂho uÂrÏadu,
b) u doutnõÂkuÊ a cigarillos do 60 dnõÂ ode dne odebraÂnõÂ
tabaÂkovyÂch naÂlepek od poveÏrÏeneÂho celnõÂho uÂrÏadu.
(4) OdbeÏratel je povinen poskytnout zajisÏteÏnõÂ
hodnoty tabaÂkovyÂch naÂlepek objednanyÂch u poveÏrÏeneÂho celnõÂho uÂrÏadu, pokud nenõÂ hodnota tabaÂkovyÂch
naÂlepek uhrazena jizÏ prÏi jejich odbeÏru. ZajisÏteÏnõÂ se poskytuje
a) ve formeÏ bankovnõÂ zaÂruky, kteraÂ je vystavena ve
prospeÏch celnõÂho uÂrÏadu a neobsahuje vyÂhrady
banky, nebo
b) prÏevodem peneÏzÏnõÂch prostrÏedkuÊ na zvlaÂsÏtnõÂ uÂcÏet
celnõÂho uÂrÏadu, prÏicÏemzÏ po dobu zajisÏteÏnõÂ daneÏ nevznikaÂ naÂrok na uÂrok z cÏaÂstky slozÏeneÂ na zvlaÂsÏtnõÂm uÂcÏtu celnõÂho uÂrÏadu.

63

) § 152 azÏ 172 obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku.
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(5) OdbeÏratel je povinen poskytnout zajisÏteÏnõÂ
hodnoty tabaÂkovyÂch naÂlepek objednanyÂch u poveÏrÏeneÂho celnõÂho uÂrÏadu, pokud nenõÂ hodnota tabaÂkovyÂch
naÂlepek uhrazena jizÏ prÏi jejich odbeÏru. ZajisÏteÏnõÂ se poskytuje
a) ve formeÏ bankovnõÂ zaÂruky, kteraÂ je vystavena ve
prospeÏch celnõÂho uÂrÏadu a neobsahuje vyÂhrady
banky nebo sporÏitelnõÂho a uÂveÏrnõÂho druzÏstva, pokud takovou zaÂruku celnõÂ uÂrÏad povolõÂ, nebo
b) slozÏenõÂm nebo prÏevodem financÏnõÂch prostrÏedkuÊ
na depozitnõÂ uÂcÏet pro zajisÏteÏnõÂ daneÏ zrÏõÂzenyÂ celnõÂm uÂrÏadem, prÏicÏemzÏ po dobu zajisÏteÏnõÂ daneÏ nevznikaÂ naÂrok na uÂrok z cÏaÂstky slozÏeneÂ na depozitnõÂm uÂcÏtu pro zajisÏteÏnõÂ daneÏ zrÏõÂzeneÂm celnõÂm
uÂrÏadem.
(6) OdbeÏrateli tabaÂkovyÂch naÂlepek, kteryÂ prÏedlozÏõÂ doklad o tom, zÏe byla uhrazena hodnota tabaÂkovyÂch naÂlepek odebranyÂch pro tabaÂkoveÂ vyÂrobky na
danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, vznikaÂ naÂrok na vraÂcenõÂ teÂto hodnoty tabaÂkovyÂch naÂlepek za podmõÂnek, zÏe
a) beÏhem dopravy teÏchto znacÏenyÂch tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ
dosÏlo k porusÏenõÂ rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ (§ 28 odst. 1) v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ
a v tomto cÏlenskeÂm staÂteÏ byla danÏ za tyto tabaÂkoveÂ vyÂrobky zaplacena; hodnota pouzÏityÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek se vraÂtõÂ nejpozdeÏji do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ po prÏedlozÏenõÂ dokladu o zaplacenõÂ
daneÏ v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ, nebo
b) beÏhem dopravy teÏchto znacÏenyÂch tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ
dosÏlo ke ztraÂteÏ nebo znehodnocenõÂ teÏchto tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ prokazatelneÏ v duÊsledku neprÏedvõÂdatelneÂ a neodvratitelneÂ udaÂlosti; hodnota pouzÏityÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek se vraÂtõÂ nejpozdeÏji do
60 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ po zuÂcÏtovaÂnõÂ takoveÂ ztraÂty
nebo takoveÂho znehodnocenõÂ tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ a po prokaÂzaÂnõÂ, zÏe ke ztraÂteÏ nebo znehodnocenõÂ tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ dosÏlo v duÊsledku neprÏedvõÂdatelneÂ a neodvratitelneÂ udaÂlosti.
§ 120
ZaÂstavnõÂ praÂvo
K zajisÏteÏnõÂ uÂhrady hodnoty tabaÂkovyÂch naÂlepek
vznikaÂ na zaÂkladeÏ tohoto zaÂkona zaÂstavnõÂ praÂvo63)
k odebranyÂm tabaÂkovyÂm naÂlepkaÂm dosud nepouzÏityÂm
na jednotkoveÂm balenõÂ.
§ 121
Evidence a kontrola tabaÂkovyÂch naÂlepek
(1) OdbeÏratel je povinen veÂst evidenci odebranyÂch, pouzÏityÂch a vraÂcenyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek
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a uchovaÂvat evidenci a doklady, na jejichzÏ zaÂkladeÏ byly
zaÂpisy v evidenci provedeny, po dobu deseti let od
konce kalendaÂrÏnõÂho roku, ve ktereÂm byly tyto doklady
vystaveny.
(2) OdbeÏratel je povinen proveÂst inventuru tabaÂkovyÂch naÂlepek podle rozhodnutõÂ poveÏrÏeneÂho celnõÂho
uÂrÏadu, nejmeÂneÏ vsÏak jednou za kalendaÂrÏnõÂ rok. VyÂsledek inventury je povinen odbeÏratel põÂsemneÏ oznaÂmit
poveÏrÏeneÂmu celnõÂmu uÂrÏadu nejpozdeÏji cÏtyrÏi tyÂdny po
ukoncÏenõÂ inventury.
§ 122
VracenõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek
(1) OdbeÏratel muÊzÏe vraÂtit poveÏrÏeneÂmu celnõÂmu
uÂrÏadu posÏkozeneÂ nebo znecÏisÏteÏneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky,
pokud prokaÂzÏe, zÏe jde o tabaÂkoveÂ naÂlepky nabyteÂ
v souladu s tõÂmto zaÂkonem. U posÏkozenyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek musõÂ jejich neposÏkozenaÂ cÏaÂst cÏinit alesponÏ 60 % celkoveÂ plochy tabaÂkoveÂ naÂlepky. Je-li posÏkozenaÂ tabaÂkovaÂ naÂlepka slozÏena z võÂce cÏaÂstõÂ, musõÂ byÂt
zrÏejmeÂ, zÏe jednotliveÂ cÏaÂsti patrÏõÂ k sobeÏ. U posÏkozenyÂch
a znecÏisÏteÏnyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek pro cigarety musõÂ
byÂt vyÂsÏe ceny pro konecÏneÂho spotrÏebitele a pocÏet kusuÊ,
ktereÂ jsou natisÏteÏny na tabaÂkoveÂ naÂlepce, prokazatelneÂ.
U posÏkozenyÂch a znecÏisÏteÏnyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek
pro doutnõÂky, cigarillos a tabaÂk ke kourÏenõÂ musõÂ byÂt
pocÏet kusuÊ, poprÏõÂpadeÏ kilogramuÊ, ktereÂ jsou natisÏteÏny
na tabaÂkoveÂ naÂlepce, prokazatelnyÂ.
(2) Za posÏkozeneÂ nebo znecÏisÏteÏneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky, ktereÂ splnÏujõÂ podmõÂnky uvedeneÂ v odstavci 1,
vraÂtõÂ poveÏrÏenyÂ celnõÂ uÂrÏad cÏaÂstku, kteraÂ byla za tabaÂkoveÂ naÂlepky zaplacena. PoveÏrÏenyÂ celnõÂ uÂrÏad vraÂceneÂ
posÏkozeneÂ nebo znecÏisÏteÏneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky znicÏõÂ za
uÂcÏasti poveÏrÏeneÂho zameÏstnance celnõÂho rÏeditelstvõÂ.
O znicÏenõÂ vraÂcenyÂch posÏkozenyÂch nebo znecÏisÏteÏnyÂch
tabaÂkovyÂch naÂlepek sepõÂsÏe protokol.
(3) OdbeÏratel muÊzÏe vraÂtit poveÏrÏeneÂmu celnõÂmu
uÂrÏadu nepouzÏiteÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky. PoveÏrÏenyÂ celnõÂ
uÂrÏad vraÂtõÂ odbeÏrateli cÏaÂstku, kteraÂ byla za tabaÂkoveÂ
naÂlepky zaplacena, po odecÏtenõÂ naÂkladuÊ spojenyÂch s vyÂrobou, prodejem a likvidacõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek. PoveÏrÏenyÂ celnõÂ uÂrÏad vraÂceneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky znicÏõÂ za
uÂcÏasti poveÏrÏeneÂho zameÏstnance celnõÂho rÏeditelstvõÂ.
O znicÏenõÂ vraÂcenyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek sepõÂsÏe protokol.
(4) Pokud Ministerstvo financõÂ vydaÂ vyhlaÂsÏku,
kterou se zmeÏnõÂ vzor tabaÂkoveÂ naÂlepky, je odbeÏratel
povinen vraÂtit poveÏrÏeneÂmu celnõÂmu uÂrÏadu nepouzÏiteÂ
tabaÂkoveÂ naÂlepky stareÂho vzoru nejpozdeÏji do 30 dnõÂ
ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti vyhlaÂsÏky. V prÏõÂpadeÏ, zÏe byly
tabaÂkoveÂ naÂlepky vyvezeny do trÏetõÂch zemõÂ, vraÂtõÂ odbeÏratel nepouzÏiteÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky stareÂho vzoru poveÏrÏeneÂmu celnõÂmu uÂrÏadu nejpozdeÏji do 80 dnõÂ ode dne
nabytõÂ uÂcÏinnosti vyhlaÂsÏky.
(5) Za vraÂceneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky stareÂho vzoru,

pokud nedosÏlo ke zmeÏneÏ sazby daneÏ, vydaÂ poveÏrÏenyÂ
celnõÂ uÂrÏad bezuÂplatneÏ tabaÂkoveÂ naÂlepky noveÂho vzoru
do 30 dnõÂ ode dne, kdy mu byly tabaÂkoveÂ naÂlepky
vraÂceny. PoveÏrÏenyÂ celnõÂ uÂrÏad vraÂceneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky
stareÂho vzoru znicÏõÂ za uÂcÏasti poveÏrÏeneÂho zameÏstnance
celnõÂho rÏeditelstvõÂ. O znicÏenõÂ vraÂcenyÂch tabaÂkovyÂch
naÂlepek sepõÂsÏe protokol.
(6) OdbeÏratel je povinen bezodkladneÏ vraÂtit poveÏrÏeneÂmu celnõÂmu uÂrÏadu nepouzÏiteÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky,
vcÏetneÏ tabaÂkovyÂch naÂlepek posÏkozenyÂch nebo znecÏisÏteÏnyÂch podle odstavce 1, v prÏõÂpadeÏ ukoncÏenõÂ sveÂ cÏinnosti. Pokud odbeÏratel jizÏ uhradil hodnotu tabaÂkovyÂch
naÂlepek, vraÂtõÂ mu poveÏrÏenyÂ celnõÂ uÂrÏad tuto cÏaÂstku.
(7) OdbeÏratel muÊzÏe pozÏaÂdat poveÏrÏenyÂ celnõÂ uÂrÏad
o uÂrÏednõÂ dozor nad znicÏenõÂm tabaÂkovyÂch naÂlepek nalepenyÂch na jednotkovyÂch balenõÂch. ZÏaÂdost se muÊzÏe
vztahovat pouze na vyÂrobky, ktereÂ odbeÏratel vyrobil,
dovezl nebo dopravil z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu. UÂrÏednõÂm dozorem se rozumõÂ uÂcÏast zameÏstnance, kteryÂ pracuje v poveÏrÏeneÂm celnõÂm uÂrÏadu, prÏi znicÏenõÂ tabaÂkovyÂch
naÂlepek nalepenyÂch na jednotkovyÂch balenõÂch, ktereÂ na
sveÂ naÂklady zajistõÂ odbeÏratel. ZnicÏenõÂ tabaÂkovyÂch naÂlepek pod uÂrÏednõÂm dozorem lze proveÂst pouze na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky. PoveÏrÏenyÂ celnõÂ uÂrÏad je
povinen teÂto zÏaÂdosti vyhoveÏt. OdbeÏrateli vznikaÂ naÂrok
na vraÂcenõÂ hodnoty tabaÂkovyÂch naÂlepek dnem znicÏenõÂ
tabaÂkovyÂch naÂlepek pod uÂrÏednõÂm dozorem. NaÂrok na
vraÂcenõÂ lze uplatnit pouze tehdy, jestlizÏe byla hodnota
tabaÂkovyÂch naÂlepek jizÏ uhrazena.
(8) Za ztraceneÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky a za tabaÂkoveÂ
naÂlepky posÏkozeneÂ z võÂce nezÏ 40 % se naÂhrada neposkytuje.
(9) Dojde-li ke zmeÏneÏ sazby daneÏ, muÊzÏe odbeÏratel nepouzÏiteÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky vraÂtit poveÏrÏeneÂmu celnõÂmu uÂrÏadu. Pokud odbeÏratel jizÏ uhradil hodnotu tabaÂkovyÂch naÂlepek, vraÂtõÂ mu poveÏrÏenyÂ celnõÂ uÂrÏad tuto
cÏaÂstku.
§ 123 azÏ 130
zrusÏeny
§ 131
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ
vzor a rozmeÏry tabaÂkoveÂ naÂlepky a zpuÊsob jejõÂho
umõÂsteÏnõÂ na jednotkoveÂm balenõÂ,
zpuÊsob objednaÂvaÂnõÂ, odbeÏru a distribuce tabaÂkovyÂch naÂlepek,
vzor tiskopisu pro objednaÂvku tabaÂkovyÂch naÂlepek,
podrobnosti ke zpuÊsobu prÏepravy a uchovaÂvaÂnõÂ
tabaÂkovyÂch naÂlepek,
vzor tiskopisu pro evidenci tabaÂkovyÂch naÂlepek,
podrobnosti ke zpuÊsobu inventarizace tabaÂkovyÂch
naÂlepek,
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g) podrobnosti ke zpuÊsobu evidence a vracenõÂ posÏkozenyÂch tabaÂkovyÂch naÂlepek,
h) vzor opraÂvneÏnõÂ zameÏstnance, kteryÂ pracuje v poveÏrÏeneÂm celnõÂm uÂrÏadu, ke vstupu do objektuÊ odbeÏratele,
i) vzor opraÂvneÏnõÂ zameÏstnance, kteryÂ pracuje v celnõÂm rÏeditelstvõÂ, poveÏrÏeneÂho dozorem podle § 122
odst. 2, 3 a 5,
j) postup prÏi zpracovaÂnõÂ naÂvrhu cen pro konecÏneÂho
spotrÏebitele u cigaret a prÏi zmeÏnaÂch teÏchto cen,
k) vzor tiskopisuÊ pro vyÂkazy podle § 118a odst. 7 a 9.
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
OMEZENIÂ PRODEJE LIHOVIN
Â KOVYÂCH VYÂROBKU
Ê
A TABA
§ 132
VymezenõÂ pojmuÊ
a)
b)

c)

d)

e)

Pro uÂcÏely teÂto cÏaÂsti zaÂkona se rozumõÂ
staÂnkem prostory ohranicÏeneÂ pevnou nebo prÏenosnou konstrukcõÂ, pulty, stolky, nebo obdobnaÂ
zarÏõÂzenõÂ, kde je prodaÂvaÂno zbozÏõÂ,
staÂnkem s prodejem dennõÂho a periodickeÂho tisku
staÂnek pevneÂ konstrukce, kteryÂ se nenachaÂzõÂ na
trzÏisÏti (trzÏnici), a mimo sÏirokeÂho sortimentu dennõÂho a periodickeÂho tisku nabõÂzõÂ jako doplnÏkovyÂ
sortiment i tabaÂkoveÂ vyÂrobky,
staÂnkem s obcÏerstvenõÂm staÂnek pevneÂ konstrukce,
kteryÂ se nenachaÂzõÂ na trzÏisÏti nebo v trzÏnici, a mimo
sortimentu obcÏerstvenõÂ nabõÂzõÂ jako doplnÏkovyÂ
sortiment i tabaÂkoveÂ vyÂrobky a lihoviny,
trzÏisÏteÏm (trzÏnicõÂ) neuzavõÂratelnyÂ, uzavõÂratelnyÂ
nebo cÏaÂstecÏneÏ uzavõÂratelnyÂ nezastrÏesÏenyÂ prostor,
kde je prodaÂvaÂno zbozÏõÂ nebo jsou poskytovaÂny
sluzÏby a ve ktereÂm je umõÂsteÏn võÂce nezÏ jeden staÂnek,
pojõÂzdnou prodejnou mobilnõÂ zarÏõÂzenõÂ urcÏeneÂ
k prodeji zbozÏõÂ schopneÂ pohybu a samostatneÂ
funkce, ktereÂ splnÏuje technickeÂ pozÏadavky podle
zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ65a) a zaÂrovenÏ odpovõÂdaÂ hygienickyÂm prÏedpisuÊm65b),
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f) lihovinami alkoholickeÂ naÂpoje obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ
15 % objemovyÂch etanolu, kromeÏ piva (§ 81)
a võÂna (§ 93).
§ 133
ZaÂkaz prodeje
(1) Pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak, je na staÂncõÂch, trzÏisÏtõÂch (trzÏnicõÂch) nebo mõÂstech, ktereÂ nesplnÏujõÂ
technickeÂ pozÏadavky na uÂzemneÏ technickeÂ, uÂcÏeloveÂ
a stavebneÏ technickeÂ rÏesÏenõÂ staveb36) a ktereÂ nejsou
zkolaudovaÂny k prodeji zbozÏõÂ nebo poskytovaÂnõÂ hostinskyÂch sluzÏeb, zakaÂzaÂno prodaÂvat lihoviny a tabaÂkoveÂ
vyÂrobky.
(2) TabaÂkoveÂ vyÂrobky lze jako doplnÏkovyÂ sortiment prodaÂvat ve staÂncõÂch s prodejem dennõÂho a periodickeÂho tisku [§ 132 põÂsm. b)]. TabaÂkoveÂ vyÂrobky a lihoviny lze jako doplnÏkovyÂ sortiment prodaÂvat ve staÂncõÂch s obcÏerstvenõÂm [§ 132 põÂsm. c)].
(3) TabaÂkoveÂ vyÂrobky a lihoviny lze prodaÂvat
v pojõÂzdnyÂch prodejnaÂch prÏi prodeji zbozÏõÂ v mõÂstech,
kde nenõÂ zajisÏt'ovaÂn prodej v prodejnaÂch, ktereÂ splnÏujõÂ
technickeÂ pozÏadavky na uÂzemneÏ technickeÂ, uÂcÏeloveÂ
a stavebneÏ technickeÂ rÏesÏenõÂ staveb a ktereÂ jsou zkolaudovaÂny k prodeji zbozÏõÂ nebo poskytovaÂnõÂ hostinskyÂch
sluzÏeb.
(4) Lihoviny, i rozleÂvaneÂ, lze prodaÂvat na verÏejnosti prÏõÂstupnyÂch sportovnõÂch a kulturnõÂch podnicõÂch,
vcÏetneÏ tanecÏnõÂch zaÂbav a diskoteÂk, pokud zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis65c) nestanovõÂ jinak.
(5) Osoba, kteraÂ muÊzÏe podle odstavce 4 lihoviny
prodaÂvat, je povinna nejpozdeÏji 3 pracovnõÂ dny prÏed
konaÂnõÂm podniku o teÂto cÏinnosti põÂsemneÏ informovat
prÏõÂslusÏnyÂ celnõÂ uÂrÏad. PõÂsemnaÂ informace musõÂ obsahovat uÂdaje o osobeÏ, kteraÂ lihoviny prodaÂvaÂ, o cÏasoveÂm
vymezenõÂ prodeje lihovin a uÂdaje o druhu a mnozÏstvõÂ
prodaÂvanyÂch lihovin.
(6) ZaÂkaz prodeje tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ a lihovin
stanovenyÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem65d) zuÊstaÂvaÂ
tõÂmto ustanovenõÂm nedotcÏenyÂ.
§ 134
Kontrola
(1) Kontrolu dodrzÏovaÂnõÂ zaÂkazu prodeje lihovin

65a

) NaprÏõÂklad § 16 zaÂkona cÏ. 56/2001 Sb., o podmõÂnkaÂch provozu vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏneÏ zaÂkona
cÏ. 168/1999 Sb., o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou provozem vozidla a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch
zaÂkonuÊ (zaÂkon o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidla), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 307/1999 Sb.
65b
) NaprÏõÂklad § 11 a 19 zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
65c

) NaprÏõÂklad § 10 põÂsm. b) zaÂkona cÏ. 128/2000 Sb., o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 273/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 320/
/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 450/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 311/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 313/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 59/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 22/2004
Sb., zaÂkona cÏ. 216/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 257/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 421/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 501/2004 Sb. a zaÂkona cÏ. 626/2004
Sb.
65d
) ZaÂkon cÏ. 37/1989 Sb., o ochraneÏ prÏed alkoholismem a jinyÂmi toxikomaniemi, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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a tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ podle § 133 jsou opraÂvneÏny
provaÂdeÏt kontrolnõÂ orgaÂny uvedeneÂ v § 115 odst. 1,
a to obdobnyÂm postupem jako ostatnõÂ kontrolnõÂ cÏinnost vykonaÂvanou podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
ktereÂ stanovõÂ jejich puÊsobnost. KontrolnõÂ naÂlez obsazÏenyÂ ve zpraÂveÏ o kontrole se povazÏuje pro potrÏeby
tohoto zaÂkona za duÊkaz pro rÏõÂzenõÂ o prÏestupku nebo
o jineÂm spraÂvnõÂm deliktu.
(2) Pokud jsou prÏi provaÂdeÏnõÂ kontroly podle odstavce 2 zjisÏteÏny lihoviny a tabaÂkoveÂ vyÂrobky, vydaÂ
kontrolnõÂ orgaÂn rozhodnutõÂ o prÏedbeÏzÏneÂm opatrÏenõÂ,
ve ktereÂm stanovõÂ zajisÏteÏnõÂ teÏchto vyÂrobkuÊ. Pokud je
kontrolnõÂ cÏinnost soucÏaÂstõÂ kontroly provaÂdeÏneÂ v raÂmci
spraÂvy danõÂ, uplatnõÂ se postup pro zajisÏteÏnõÂ veÏci prÏi
spraÂveÏ danõÂ. Nelze-li rozhodnutõÂ o zajisÏteÏnõÂ lihovin
a tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ prÏedat prÏi kontrole jejich drzÏiteli, zaklaÂdaÂ se toto rozhodnutõÂ jako nedorucÏitelneÂ ve
spise.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
Â NIÂ A BARVENIÂ
ZNACÏKOVA
Â LNIÂCH OLEJU
Ê
VYBRANYÂCH MINERA
§ 134a
VymezenõÂ pojmu znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ vybranyÂch
mineraÂlnõÂch olejuÊ
(1) ZnacÏkovaÂnõÂm a barvenõÂm vybranyÂch mineraÂlnõÂch olejuÊ se rozumõÂ rovnomeÏrneÂ prÏimõÂchaÂvaÂnõÂ znacÏkovacõÂ laÂtky a barviva do teÏchto olejuÊ za uÂcÏelem pouzÏitõÂ teÏchto olejuÊ, s vyÂjimkou jejich pouzÏitõÂ pro pohon
vzneÏtovyÂch motoruÊ na pozemnõÂch komunikacõÂch a prÏi
plavbaÂch na vodaÂch na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, pokud se na mineraÂlnõÂ oleje pouzÏiteÂ pro tyto
plavby nevztahuje osvobozenõÂ od daneÏ podle § 49
odst. 10.
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(2) ZnacÏkovaÂny a barveny podle pravidel stanovenyÂch v § 134c azÏ 134k nesmeÏjõÂ byÂt
a) jineÂ mineraÂlnõÂ oleje nezÏ uvedeneÂ v odstavci 1,
b) mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v odstavci 1, jednaÂ-li se
o pohonneÂ hmoty a maziva podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu65e),
c) mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v odstavci 1, jednaÂ-li se
o pohonneÂ hmoty pro plavby na vodaÂch na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, na ktereÂ se nevztahuje osvobozenõÂ od daneÏ podle § 49 odst. 10,
d) petroleje uvedeneÂ pod koÂdem nomenklatury 2710 19 21,
e) slozÏky pro vyÂrobu teÏch mineraÂlnõÂch olejuÊ, ktereÂ
jsou uvedeny v põÂsmenech a) azÏ d),
f) mineraÂlnõÂ oleje, u nichzÏ je znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ na
zaÂvadu jejich pouzÏitõÂ.
(3) Seznam mineraÂlnõÂch olejuÊ podle odstavce 2
põÂsm. f), u nichzÏ je znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ na zaÂvadu
jejich pouzÏitõÂ, stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(4) ZnacÏkovaÂny a barveny nemusõÂ byÂt mineraÂlnõÂ
oleje uvedeneÂ v odstavci 1, ktereÂ jsou nebo majõÂ byÂt
dopravovaÂny do jinyÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ nebo ve volneÂm danÏoveÂm obeÏhu, nebo ktereÂ jsou nebo majõÂ byÂt vyvaÂzÏeny do
trÏetõÂch zemõÂ.
§ 134c
ZaÂsady znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ vybranyÂch
mineraÂlnõÂch olejuÊ

§ 134b
PrÏedmeÏt znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ vybranyÂch
mineraÂlnõÂch olejuÊ

(1) MineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134b odst. 1 musõÂ
byÂt oznacÏkovaÂny a obarveny po celou dobu, kdy se
nachaÂzejõÂ na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, pokud
tento zaÂkon nestanovõÂ jinak (§ 134b odst. 4 a § 134e
odst. 1).
(2) Na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky se mohou mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134b odst. 1 znacÏkovat
a barvit vyÂhradneÏ v danÏoveÂm skladu podle § 19 odst. 2,
kteryÂ je vybaven daÂvkovacõÂm a mõÂsicõÂm zarÏõÂzenõÂm pro
znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ teÏchto olejuÊ. ZnacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 134b odst. 1
mimo danÏovyÂ sklad podle § 19 odst. 2, kteryÂ je vybaven daÂvkovacõÂm a mõÂsicõÂm zarÏõÂzenõÂm pro znacÏkovaÂnõÂ
a barvenõÂ teÏchto olejuÊ, se povazÏuje za zaÂvazÏneÂ porusÏenõÂ
tohoto zaÂkona.

(1) PrÏedmeÏtem znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ jsou mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49,
ktereÂ jsou urcÏeny pro pouzÏitõÂ pro vyÂrobu tepla.

(3) MineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134b odst. 1 se
posuzujõÂ z hlediska obsahu znacÏkovacõÂ laÂtky a barviva
formou certifikace podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu65f).

(2) Druh znacÏkovacõÂ laÂtky a druh barviva, jejich
minimaÂlnõÂ mnozÏstvõÂ v 1 litru znacÏkovanyÂch a barvenyÂch mineraÂlnõÂch olejuÊ a zpuÊsob jejich evidence stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

65e
65f

) § 77 zaÂkona cÏ. 56/2001 Sb., o podmõÂnkaÂch provozu vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 311/2006 Sb.
) § 10 zaÂkona cÏ. 22/1997 Sb., o technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂrobky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 71/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 205/2002 Sb.
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(4) Na mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134b odst. 1
znacÏkovaneÂ a barveneÂ jinak, nezÏ stanovõÂ tento zaÂkon,
se pohlõÂzÏõÂ jako na mineraÂlnõÂ oleje neznacÏkovaneÂ a nebarveneÂ.
§ 134d
VyÂvoz vybranyÂch mineraÂlnõÂch olejuÊ
PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, pro ktereÂ jsou mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134b odst. 1 urcÏeneÂ pro vyÂvoz
uvedeny do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu, jsou okamzÏikem
uvedenõÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu povinny podat
celnõÂmu uÂrÏadu celnõÂ prohlaÂsÏenõÂ na propusÏteÏnõÂ teÏchto
olejuÊ do rezÏimu vyÂvozu nebo do tranzitnõÂho rezÏimu
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ. V prÏõÂpadeÏ neuskutecÏneÏnõÂ vyÂvozu nebo zrusÏenõÂ tranzitnõÂho rezÏimu EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ jsou uvedeneÂ osoby povinny tyto oleje,
pokud jizÏ nebyly oznacÏkovaÂny a obarveny, oznacÏkovat
a obarvit, a to vyÂhradneÏ v danÏoveÂm skladu. Tyto oleje
jsou dnem prÏijetõÂ do danÏoveÂho skladu opeÏtovneÏ uvedeny do rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ
a provozovateli danÏoveÂho skladu vznikaÂ dnem jejich
prÏijetõÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ.
Povinnosti a zaÂkazy prÏi znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ
vybranyÂch mineraÂlnõÂch olejuÊ
§ 134e
(1) ZnacÏkovat a barvit mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ
v § 134b odst. 1 je na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
povinen provozovatel danÏoveÂho skladu nejpozdeÏji
prÏed jejich uvedenõÂm do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu.
(2) PrÏi dopraveÏ mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch
v § 134b odst. 1 z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu v rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ cÏi ve volneÂm danÏoveÂm obeÏhu nebo prÏi jejich dovozu ze trÏetõÂ zemeÏ je
povinen znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ teÏchto olejuÊ zajistit jejich prÏõÂjemce nebo dovozce, a to jesÏteÏ prÏed jejich vstupem na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(3) VyÂrobce a uzÏivatel smeÏsi znacÏkovacõÂ laÂtky
a barviva uvedenyÂch v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu
podle § 134a odst. 2, kteryÂ maÂ sõÂdlo nebo mõÂsto pobytu
na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, je povinen veÂst
evidenci znacÏkovacõÂ laÂtky a barviva podle provaÂdeÏcõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu.
(4) Provozovatel danÏoveÂho skladu, prÏõÂjemce nebo
dovozce, kteryÂ je povinen znacÏkovat a barvit mineraÂlnõÂ
oleje uvedeneÂ v § 134b odst. 1 nebo kteryÂ je povinen
takoveÂ znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ zajistit, je na zÏaÂdost
orgaÂnu uvedeneÂho v § 134k odst. 1 povinen prÏedlozÏit
certifikaÂt podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu65f).
(5) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ nakoupõÂ nebo
jinak nabudou neznacÏkovaneÂ a nebarveneÂ mineraÂlnõÂ
oleje uvedeneÂ v § 134b odst. 1 s uÂmyslem dopravit je
do jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu v rezÏimu podmõÂneÏneÂho
osvobozenõÂ od daneÏ cÏi ve volneÂm danÏoveÂm obeÏhu nebo
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vyveÂzt do trÏetõÂ zemeÏ, jsou povinny bezodkladneÏ zajistit znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ teÏchto olejuÊ, jestlizÏe se tato
doprava nebo vyÂvoz neuskutecÏnõÂ. Pro uvedeneÂ praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby platõÂ povinnosti stanoveneÂ v odstavcõÂch 1 a 2 obdobneÏ. Pokud jsou tyto vyÂrobky jizÏ
uvedeny do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu, musõÂ byÂt oznacÏkovaÂny a obarveny v danÏoveÂm skladu. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ jsou tyto oleje opeÏtovneÏ uvedeny do rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ a provozovateli danÏoveÂho skladu vznikaÂ dnem prÏijetõÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ.
(6) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ vyraÂbeÏjõÂ,
zpracovaÂvajõÂ, dopravujõÂ, skladujõÂ, nakupujõÂ nebo jinak
nabyÂvajõÂ, prodaÂvajõÂ nebo spotrÏebovaÂvajõÂ v raÂmci podnikatelskeÂ cÏinnosti6) mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134b,
jsou povinny
a) vyraÂbeÏt, zpracovaÂvat, dopravovat, skladovat, nakupovat nebo jinak nabyÂvat, prodaÂvat nebo spotrÏebovaÂvat tyto oleje jen na zaÂkladeÏ zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro tyto cÏinnosti podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu upravujõÂcõÂho zÏivnostenskeÂ podnikaÂnõÂ; to se netyÂkaÂ osob, ktereÂ nakupujõÂ, prodaÂvajõÂ, dopravujõÂ nebo skladujõÂ tyto oleje vyÂhradneÏ
v jednotkoveÂm balenõÂ do 50 kg,
b) umozÏnit orgaÂnuÊm uvedenyÂm v § 134k odst. 1 prÏõÂstup do objektuÊ, prostor a zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂvanyÂch
prÏi vyÂrobeÏ, zpracovaÂnõÂ, dopraveÏ, skladovaÂnõÂ, naÂkupu nebo jineÂm nabyÂvaÂnõÂ, prodeji nebo spotrÏebeÏ
teÏchto olejuÊ,
c) na vyzÏaÂdaÂnõÂ prÏedlozÏit orgaÂnuÊm uvedenyÂm v § 134k
odst. 1 prÏõÂslusÏnou dokumentaci a poskytnout jim
pravdiveÂ a uÂplneÂ informace souvisejõÂcõÂ s vyÂrobou,
zpracovaÂnõÂm, dopravou, skladovaÂnõÂm, naÂkupem
nebo jinyÂm nabyÂvaÂnõÂm, prodejem nebo spotrÏebou
teÏchto olejuÊ,
d) umozÏnit orgaÂnuÊm uvedenyÂm v § 134k odst. 1 bezplatneÏ odebrat v potrÏebneÂm mnozÏstvõÂ vzorky
teÏchto olejuÊ zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem,
e) uhradit nezbytneÂ naÂklady spojeneÂ s provedenõÂm
analyÂzy odebraneÂho vzorku akreditovanou osobou65f), bylo-li na zaÂkladeÏ teÂto analyÂzy zjisÏteÏno
porusÏenõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem.
(7) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ vyraÂbeÏjõÂ,
zpracovaÂvajõÂ, dopravujõÂ, skladujõÂ, nakupujõÂ nebo jinak
nabyÂvajõÂ, prodaÂvajõÂ nebo spotrÏebovaÂvajõÂ mineraÂlnõÂ
oleje uvedeneÂ v § 134b, vedou a uchovaÂvajõÂ zpuÊsobem
stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem evidenci
o druzõÂch a mnozÏstvõÂ teÏchto olejuÊ a o uvedenyÂch zpuÊsobech naklaÂdaÂnõÂ s nimi.
(8) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ vyraÂbeÏjõÂ,
zpracovaÂvajõÂ nebo prodaÂvajõÂ mineraÂlnõÂ oleje, jezÏ nesmeÏjõÂ byÂt podle § 134b odst. 2 põÂsm. d) znacÏkovaÂny
a barveny, zpuÊsobem uvedenyÂm v odstavci 6, jsou povinny
a) v pruÊvodnõÂ technickeÂ dokumentaci a v dokladech
stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem pro tyto oleje vyÂ-

slovneÏ uveÂst, zÏe tyto oleje nesmeÏjõÂ byÂt pouzÏity pro
pohon motoruÊ,
b) mõÂt v evidenci o koupi a prodeji teÏchto olejuÊ prohlaÂsÏenõÂ kupujõÂcõÂho, zÏe znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ teÏchto
olejuÊ je na zaÂvadu jejich pouzÏitõÂ nebo zÏe nebudou
pouzÏity pro pohon motoruÊ nebo k vyÂrobeÏ pohonneÂ hmoty cÏi maziva podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu65e),
c) uchovaÂvat pro uÂcÏely kontroly technickou dokumentaci a doklady k teÏmto olejuÊm po dobu
10 let ode dne, kdy s nimi zacÏaly naklaÂdat zpuÊsobem uvedenyÂm v odstavci 6.
(9) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ nakupujõÂ mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134b odst. 1, jsou na zÏaÂdost
prodaÂvajõÂcõÂho povinny vystavit mu nejpozdeÏji prÏede
dnem vydaÂnõÂ teÏchto olejuÊ prohlaÂsÏenõÂ podle odstavce 8
põÂsm. b).
§ 134f
a)

b)
c)

d)

e)
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Je zakaÂzaÂno
rÏedit, odstranÏovat nebo jinak meÏnit znacÏkovaÂnõÂ
a barvenõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 134b
odst. 1 mimo danÏovyÂ sklad nachaÂzejõÂcõÂ se na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, kteryÂ maÂ povolenõÂ
ke znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ teÏchto olejuÊ podle § 134g,
uvaÂdeÏt do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu neznacÏkovaneÂ
a nebarveneÂ mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134b
odst. 1,
nabõÂzet k prodeji nebo pouzÏõÂvat znacÏkovaneÂ a barveneÂ mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134b odst. 1 pro
pohon motoruÊ s vyÂjimkou stacionaÂrnõÂch motoruÊ
a plynovyÂch turbin urcÏenyÂch pro vyÂrobu elektrickeÂ a tepelneÂ energie a s vyÂjimkou motoruÊ pouzÏõÂvanyÂch prÏi plavbaÂch na vodaÂch na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, pokud se na mineraÂlnõÂ
oleje pouzÏiteÂ pro tyto plavby vztahuje osvobozenõÂ
od daneÏ podle § 49 odst. 10,
dopravovat a skladovat znacÏkovaneÂ a barveneÂ mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134b odst. 1 v naÂdobeÏ,
kteraÂ je ve spojenõÂ s motorem, nebo je do takoveÂ
naÂdoby staÂcÏet,
nabõÂzet k prodeji nebo pouzÏõÂvat pro pohon motoruÊ mineraÂlnõÂ oleje, ktereÂ nesmeÏjõÂ byÂt znacÏkovaÂny a barveny podle § 134b odst. 2 põÂsm. d).
PovolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ vybranyÂch
mineraÂlnõÂch olejuÊ
§ 134g

(1) Provozovatel danÏoveÂho skladu na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky muÊzÏe znacÏkovat a barvit mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134b odst. 1 pouze na zaÂkladeÏ
povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ teÏchto olejuÊ (daÂle jen
¹povolenõÂ k barvenõÂª). O vydaÂnõÂ povolenõÂ k barvenõÂ
rozhoduje celnõÂ rÏeditelstvõÂ na naÂvrh podanyÂ uvedenyÂm

provozovatelem danÏoveÂho skladu prostrÏednictvõÂm celnõÂho uÂrÏadu.
(2) ZnacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 134b odst. 1 bez povolenõÂ k barvenõÂ podle
odstavce 1 se povazÏuje za zaÂvazÏneÂ porusÏenõÂ tohoto zaÂkona.
(3) V naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ k barvenõÂ musõÂ
byÂt uvedeny tyto naÂlezÏitosti:
a) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) navrhovatele, je-li navrhovatel
praÂvnickou osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ
obchodnõÂ firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) navrhovatele, bylo-li prÏideÏleno, je-li
navrhovatel fyzickou osobou,
b) mõÂsto danÏoveÂho skladu, ve ktereÂm budou mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134b odst. 1 znacÏkovaÂny
a barveny,
c) naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ oznacÏenõÂ, mineraÂlnõÂch
olejuÊ uvedenyÂch v § 134b odst. 1, ktereÂ budou
znacÏkovaÂny a barveny,
d) prÏedpoklaÂdaneÂ rocÏnõÂ mnozÏstvõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ
uvedenyÂch v § 134b odst. 1, ktereÂ budou znacÏkovaÂny a barveny,
e) uÂdaje o instalovaneÂm zarÏõÂzenõÂ a technickaÂ dokumentace zarÏõÂzenõÂ na znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 134b odst. 1,
f) evidencÏnõÂ cÏõÂslo danÏoveÂho skladu navrhovatele,
ktereÂ bylo prÏideÏleno podle § 20 odst. 11.
(4) Navrhovatel je povinen na vyÂzvu celnõÂho
uÂrÏadu nebo celnõÂho rÏeditelstvõÂ uveÂst a dolozÏit dalsÏõÂ
uÂdaje potrÏebneÂ pro kontrolu znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 134b odst. 1.
§ 134h
(1) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ proveÏrÏõÂ uÂdaje uvedeneÂ v naÂvrhu a v prÏõÂpadeÏ pochybnostõÂ o jejich spraÂvnosti
a uÂplnosti vyzve navrhovatele, aby uÂdaje blõÂzÏe vysveÏtlil, zmeÏnil, doplnil a dolozÏil, a zaÂrovenÏ stanovõÂ lhuÊtu,
ve ktereÂ je navrhovatel povinen na vyÂzvu odpoveÏdeÏt.
Po marneÂm uplynutõÂ stanoveneÂ lhuÊty celnõÂ rÏeditelstvõÂ
naÂvrh odlozÏõÂ. O odlozÏenõÂ naÂvrhu celnõÂ rÏeditelstvõÂ navrhovatele vyrozumõÂ.
(2) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ v povolenõÂ k barvenõÂ uvede
skutecÏnosti podle § 134g odst. 3 põÂsm. a) azÏ c) a e)
azÏ f).
(3) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o naÂvrhu na vydaÂnõÂ
povolenõÂ k barvenõÂ do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ od zahaÂjenõÂ
rÏõÂzenõÂ; ve zvlaÂsÏt' slozÏityÂch prÏõÂpadech rozhodne nejdeÂle
do 90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ; nelze-li vzhledem k povaze
veÏci rozhodnout ani v teÂto lhuÊteÏ, muÊzÏe ji prÏimeÏrÏeneÏ
prodlouzÏit nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn. NemuÊzÏe-li
celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodnout do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ,
poprÏõÂpadeÏ do 90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ, je povinno o tom
navrhovatele s uvedenõÂm duÊvodu uveÏdomit.
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(4) RozhodnutõÂ o vydaÂnõÂ povolenõÂ k barvenõÂ vyhotovõÂ celnõÂ rÏeditelstvõÂ ve dvou stejnopisech, z nichzÏ
jedno je urcÏeno navrhovateli a druheÂ celnõÂmu uÂrÏadu
prÏõÂslusÏneÂmu pro navrhovatele.
(5) V rozhodnutõÂ o povolenõÂ k barvenõÂ stanovõÂ
celnõÂ rÏeditelstvõÂ dobu jeho platnosti, kteraÂ pocÏõÂnaÂ beÏzÏet
dnem nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ. CelnõÂ rÏeditelstvõÂ
stanovõÂ dobu platnosti povolenõÂ k barvenõÂ tak, aby toto
povolenõÂ platilo nejmeÂneÏ do konce kalendaÂrÏnõÂho roku,
v neÏmzÏ nabylo rozhodnutõÂ o jeho udeÏlenõÂ praÂvnõÂ moci,
nejdeÂle vsÏak do konce trÏetõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku od
konce roku, v neÏmzÏ bylo rozhodnutõÂ o jeho udeÏlenõÂ
vydaÂno.
(6) RozhodnutõÂ, kteryÂm se naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ k barvenõÂ nevyhovuje, nebo se mu nevyhovuje
v plneÂm rozsahu, musõÂ byÂt oduÊvodneÏno.
§ 134i
(1) O vydaÂnõÂ noveÂho povolenõÂ k barvenõÂ je jeho
drzÏitel povinen pozÏaÂdat nejpozdeÏji trÏi kalendaÂrÏnõÂ meÏsõÂce prÏed ukoncÏenõÂm doby platnosti prÏedchozõÂho povolenõÂ k barvenõÂ, pokud hodlaÂ neprÏerusÏeneÏ barvit
a znacÏkovat mineraÂlnõÂ oleje, kteryÂch se prÏedchozõÂ povolenõÂ k barvenõÂ tyÂkaÂ.
(2) DrzÏitel povolenõÂ k barvenõÂ je povinen oznaÂmit
celnõÂmu rÏeditelstvõÂ kazÏdou zmeÏnu uÂdajuÊ uvedenyÂch
v § 134g odst. 3 põÂsm. a) do 15 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ ode
dne jejõÂho vzniku. ZmeÏnu uÂdajuÊ uvedenyÂch v § 134g
odst. 3 põÂsm. b), c) a e) je drzÏitel povolenõÂ k barvenõÂ
povinen oznaÂmit drÏõÂve, nezÏ k teÏmto zmeÏnaÂm dojde.
(3) Dojde-li ke zmeÏneÏ uÂdajuÊ uvedenyÂch v § 134g
odst. 3 põÂsm. a), celnõÂ rÏeditelstvõÂ vydaÂ rozhodnutõÂ
o zmeÏneÏ puÊvodnõÂho povolenõÂ k barvenõÂ. Dojde-li ke
zmeÏneÏ ostatnõÂch skutecÏnostõÂ a uÂdajuÊ uvedenyÂch v povolenõÂ k barvenõÂ, celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o vydaÂnõÂ
noveÂho povolenõÂ k barvenõÂ a o odejmutõÂ povolenõÂ k barvenõÂ prÏedchozõÂho.
§ 134j
(1) PovolenõÂ k barvenõÂ zanikaÂ
a) uplynutõÂm doby, na kterou bylo vydaÂno,
b) zaÂnikem praÂvnickeÂ osoby, je-li drzÏitel povolenõÂ
k barvenõÂ praÂvnickou osobou,
c) uÂmrtõÂm drzÏitele povolenõÂ k barvenõÂ nebo dnem
nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozsudku soudu o prohlaÂsÏenõÂ
drzÏitele povolenõÂ k barvenõÂ za mrtveÂho,
d) dnem nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ soudu o prohlaÂsÏenõÂ konkursu na majetek drzÏitele povolenõÂ
k barvenõÂ, nebo

65g

Strana 505

e) dnem zaÂniku nebo odejmutõÂ povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu podle § 20 odst. 17 nebo 18.
(2) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ povolenõÂ k barvenõÂ odejme,
jestlizÏe
a) drzÏitel povolenõÂ k barvenõÂ porusÏil povinnosti nebo
zaÂkazy stanoveneÂ v § 134e a 134f,
b) se zmeÏnily skutecÏnosti, na jejichzÏ zaÂkladeÏ bylo
povolenõÂ k barvenõÂ vydaÂno, a drzÏitel povolenõÂ
k barvenõÂ nepozÏaÂdal o jeho zmeÏnu, nebo
c) drzÏitel povolenõÂ k barvenõÂ o to pozÏaÂdaÂ.
§ 134k
Kontrola znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ vybranyÂch
mineraÂlnõÂch olejuÊ
(1) Ke kontrole dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ a zaÂkazuÊ
prÏi znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch
v § 134b jsou opraÂvneÏny tyto orgaÂny:
a) celnõÂ uÂrÏady a celnõÂ rÏeditelstvõÂ,
b) uÂzemnõÂ financÏnõÂ orgaÂny a
c) CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce.
(2) ZjistõÂ-li neÏkteryÂ z orgaÂnuÊ uvedenyÂch v odstavci 1, zÏe byla porusÏena povinnost nebo zaÂkaz prÏi znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 134b,
sdeÏlõÂ takoveÂ zjisÏteÏnõÂ ostatnõÂm orgaÂnuÊm uvedenyÂm v odstavci 1.
(3) Kontrola znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ mineraÂlnõÂch
olejuÊ uvedenyÂch v § 134b odst. 1 a zpuÊsob naklaÂdaÂnõÂ
s odebranyÂm vzorkem mineraÂlnõÂho oleje do doby jeho
prÏedaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂ akreditovaneÂ osobeÏ65f) se rÏõÂdõÂ zaÂkonem o staÂtnõÂ kontrole.
(4) AnalyÂzu odebranyÂch vzorkuÊ mineraÂlnõÂch
olejuÊ uvedenyÂch v § 134b za uÂcÏelem kontroly dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ a zaÂkazuÊ prÏi znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ
teÏchto olejuÊ jsou opraÂvneÏny provaÂdeÏt pouze akreditovaneÂ osoby65f), a to na pozÏaÂdaÂnõÂ orgaÂnu uvedeneÂho
v odstavci 1.
Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
Â NIÂ NEÏKTERYÂCH DALSÏIÂCH
ZNACÏKOVA
Â LNIÂCH OLEJU
Ê 65g)
MINERA
§ 134l
VymezenõÂ pojmu znacÏkovaÂnõÂ neÏkteryÂch dalsÏõÂch
mineraÂlnõÂch olejuÊ
(1) ZnacÏkovaÂnõÂm neÏkteryÂch dalsÏõÂch mineraÂlnõÂch

) Tato cÏaÂst zaÂkona byla oznaÂmena v souladu se SmeÏrnicõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. cÏervna 1998
o postupu poskytovaÂnõÂ informacõÂ v oblasti technickyÂch prÏedpisuÊ a prÏedpisuÊ pro sluzÏby informacÏnõÂ spolecÏnosti, ve zneÏnõÂ
smeÏrnice 98/48/ES.
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olejuÊ se rozumõÂ rovnomeÏrneÂ prÏimõÂchaÂvaÂnõÂ znacÏkovacõÂ
laÂtky do teÏchto olejuÊ.
(2) Druh znacÏkovacõÂ laÂtky a jejõÂ minimaÂlnõÂ mnozÏstvõÂ v 1 litru neÏkteryÂch dalsÏõÂch mineraÂlnõÂch olejuÊ neuvedenyÂch v cÏaÂsti trÏetõÂ a zpuÊsob jejõÂ evidence stanovõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 134m
PrÏedmeÏt znacÏkovaÂnõÂ neÏkteryÂch dalsÏõÂch
mineraÂlnõÂch olejuÊ
(1) PrÏedmeÏtem znacÏkovaÂnõÂ jsou naÂsledujõÂcõÂ mineraÂlnõÂ oleje:
a) benzol, toluol, xylol, ostatnõÂ smeÏsi aromatickyÂch
uhlovodõÂkuÊ a suroveÂ lehkeÂ oleje uvedeneÂ pod
koÂdy nomenklatury 2707 10 10, 2707 20,
2707 30, 2707 50 a 2707 99 11 s vyÂjimkou uvedenyÂch vyÂrobkuÊ, u nichzÏ je znacÏkovaÂnõÂ na zaÂvadu
jejich pouzÏitõÂ,
b) strÏednõÂ oleje uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2710 19 11, 2710 19 15 a 2710 19 25 s vyÂjimkou
strÏednõÂch olejuÊ pouzÏõÂvanyÂch jako slozÏky pro vyÂrobu mineraÂlnõÂch olejuÊ urcÏenyÂch k pouzÏitõÂ pro
pohon motoruÊ nebo strÏednõÂch olejuÊ, u kteryÂch je
znacÏkovaÂnõÂ na zaÂvadu jejich pouzÏitõÂ,
c) teÏzÏkeÂ plynoveÂ oleje uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2710 19 31 a 2710 19 35 s vyÂjimkou teÏzÏkyÂch
plynovyÂch olejuÊ pouzÏõÂvanyÂch jako slozÏky pro vyÂrobu mineraÂlnõÂch olejuÊ urcÏenyÂch k pouzÏitõÂ pro
pohon motoruÊ nebo teÏzÏkyÂch plynovyÂch olejuÊ,
u nichzÏ je znacÏkovaÂnõÂ na zaÂvadu jejich pouzÏitõÂ,
d) teÏzÏkeÂ topneÂ oleje uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2710 19 51, 2710 19 55, 2710 19 61,
2710 19 63, 2710 19 65 a 2710 19 69 majõÂcõÂ alesponÏ
dveÏ z teÏchto vlastnostõÂ:
1. kinematickaÂ viskozita prÏi 40 8C je nizÏsÏõÂ nezÏ
12 mm2 . s-1 vcÏetneÏ,
2. hustota prÏi 15 8C je vysÏsÏõÂ nezÏ 784 kg . m-3
vcÏetneÏ a nizÏsÏõÂ nezÏ 913 kg . m-3 vcÏetneÏ,
3. prÏi destilacÏnõÂ zkousÏce podle metody stanoveneÂ
v CÏSN ISO 3405 prÏedestiluje nejmeÂneÏ 20 %
objemu vcÏetneÏ ztraÂt do teploty 350 8C s vyÂjimkou teÏzÏkyÂch topnyÂch olejuÊ urcÏenyÂch k pouzÏitõÂ
pro pohon motoruÊ nebo topnyÂch olejuÊ, u nichzÏ
je znacÏkovaÂnõÂ na zaÂvadu jejich pouzÏitõÂ,
e) mazacõÂ oleje uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81,
2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91 a 2710 19 99
majõÂcõÂ tyto vlastnosti:
1. kinematickaÂ viskozita prÏi 40 8C je nizÏsÏõÂ nezÏ
12 mm2 . s-1 vcÏetneÏ,
2. bod vzplanutõÂ podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevrÏeneÂm kelõÂmku je
nizÏsÏõÂ nezÏ 150 8C vcÏetneÏ,
3. prÏi destilacÏnõÂ zkousÏce podle metody stanoveneÂ
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v CÏSN ISO 3405 prÏedestiluje nejmeÂneÏ 20 %
objemu vcÏetneÏ ztraÂt do teploty 350 8C,
prÏicÏemzÏ postacÏõÂ, aby takovyÂ olej meÏl vlastnost
uvedenou v bodu 1 a alesponÏ jednu z vlastnostõÂ
uvedenyÂch v bodech 2 a 3; s vyÂjimkou mazacõÂch
olejuÊ, u nichzÏ je znacÏkovaÂnõÂ na zaÂvadu jejich pouzÏitõÂ,
f) acyklickeÂ nasyceneÂ uhlovodõÂky a acyklickeÂ uhlovodõÂky ostatnõÂ uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2901 10 10, 2901 29 20 a 2901 29 80 s vyÂjimkou
acyklickyÂch uhlovodõÂkuÊ, u nichzÏ je znacÏkovaÂnõÂ na
zaÂvadu jejich pouzÏitõÂ,
g) toluen, o-xylen, m-xylen, p-xylen a smeÏsi xylenuÊ
uvedeneÂ pod koÂdy nomenklatury 2902 30 00
a 2902 41 azÏ 44 s vyÂjimkou uvedenyÂch vyÂrobkuÊ,
u nichzÏ je znacÏkovaÂnõÂ na zaÂvadu jejich pouzÏitõÂ,
h) slozÏenaÂ organickaÂ rozpousÏteÏdla uvedenaÂ pod koÂdem nomenklatury 3814 00 90 s vyÂjimkou rozpousÏteÏdel, u nichzÏ je znacÏkovaÂnõÂ na zaÂvadu jejich
pouzÏitõÂ.
(2) ZnacÏkovaÂny podle pravidel stanovenyÂch
v § 134n azÏ 134v nesmeÏjõÂ byÂt
a) jineÂ mineraÂlnõÂ oleje nezÏ uvedeneÂ v odstavci 1,
b) petrolej (kerosen) uvedenyÂ pod koÂdem nomenklatury 2710 19 21,
c) mineraÂlnõÂ oleje pro specifickeÂ zpracovaÂnõÂ uvedeneÂ
pod koÂdy nomenklatury 2710 19 11, 2710 19 31,
2710 19 61 a 2710 19 71,
d) mineraÂlnõÂ oleje pro chemickeÂ zpracovaÂnõÂ uvedeneÂ
pod koÂdy nomenklatury 2710 19 15, 2710 19 35,
2710 19 65 a 2710 19 75; za takoveÂ chemickeÂ zpracovaÂnõÂ se vsÏak nepovazÏuje vyuzÏitõÂ teÏchto mineraÂlnõÂch olejuÊ jako slozÏky pro vyÂrobu mineraÂlnõÂch
olejuÊ mõÂsenõÂm,
e) bõÂleÂ a medicinaÂlnõÂ oleje uvedeneÂ pod koÂdem nomenklatury 2710 19 85,
f) elektroizolacÏnõÂ oleje uvedeneÂ pod koÂdem nomenklatury 2710 19 93,
g) mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v odstavci 1 pouzÏõÂvaneÂ
jako slozÏky pro vyÂrobu mineraÂlnõÂch olejuÊ urcÏenyÂch k pouzÏitõÂ pro pohon motoruÊ,
h) mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v odstavci 1, u nichzÏ je
znacÏkovaÂnõÂ na zaÂvadu jejich pouzÏitõÂ,
i) mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v odstavci 1 v jednotkoveÂm balenõÂ do 50 kg.
(3) Seznam mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v odstavci 2 põÂsm. h), u nichzÏ je znacÏkovaÂnõÂ na zaÂvadu jejich pouzÏitõÂ, stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(4) ZnacÏkovaÂny nemusõÂ byÂt mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v odstavci 1, ktereÂ jsou nebo majõÂ byÂt dopravovaÂny do jinyÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ v rezÏimu podmõÂneÏneÂho
osvobozenõÂ od daneÏ, ve volneÂm danÏoveÂm obeÏhu nebo
mimo tyto rezÏimy, nebo ktereÂ jsou nebo majõÂ byÂt vyvaÂzÏeny do trÏetõÂch zemõÂ.
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§ 134n
ZaÂsady znacÏkovaÂnõÂ neÏkteryÂch dalsÏõÂch
mineraÂlnõÂch olejuÊ
(1) MineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134m odst. 1 musõÂ
byÂt oznacÏkovaÂny po celou dobu, kdy se nachaÂzejõÂ na
danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, pokud tento zaÂkon
nestanovõÂ jinak (§ 134m odst. 4 a § 134p odst. 1).
(2) Na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky smõÂ mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134m odst. 1 znacÏkovat vyÂhradneÏ vyÂrobce, kteryÂ je vybaven daÂvkovacõÂm a mõÂsicõÂm zarÏõÂzenõÂm pro znacÏkovaÂnõÂ teÏchto olejuÊ.
(3) MineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134m odst. 1 se
posuzujõÂ z hlediska obsahu znacÏkovacõÂ laÂtky formou
certifikace podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu65f).
(4) Na mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134m odst. 1
znacÏkovaneÂ jinak, nezÏ stanovõÂ tento zaÂkon, se pohlõÂzÏõÂ
jako na mineraÂlnõÂ oleje neznacÏkovaneÂ.
§ 134o
VyÂvoz neÏkteryÂch dalsÏõÂch mineraÂlnõÂch olejuÊ
PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, pro ktereÂ jsou mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134m odst. 1 urcÏeneÂ pro vyÂvoz
vyrobeny nebo uvedeny do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu,
jsou okamzÏikem ukoncÏenõÂ vyÂroby nebo uvedenõÂ do
volneÂho danÏoveÂho obeÏhu povinny podat celnõÂmu
uÂrÏadu celnõÂ prohlaÂsÏenõÂ na propusÏteÏnõÂ teÏchto olejuÊ do
rezÏimu vyÂvozu nebo do tranzitnõÂho rezÏimu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ. V prÏõÂpadeÏ neuskutecÏneÏnõÂ vyÂvozu
nebo zrusÏenõÂ tranzitnõÂho rezÏimu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ jsou uvedeneÂ osoby povinny tyto oleje, pokud jizÏ
nebyly oznacÏkovaÂny, oznacÏkovat. JestlizÏe jsou tyto
oleje uvedeneÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu prÏijaty
k oznacÏkovaÂnõÂ provozovatelem danÏoveÂho skladu, jsou
dnem prÏijetõÂ do danÏoveÂho skladu opeÏtovneÏ uvedeny do
rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ.
Povinnosti a zaÂkazy prÏi znacÏkovaÂnõÂ neÏkteryÂch
dalsÏõÂch mineraÂlnõÂch olejuÊ
§ 134p
(1) ZnacÏkovat mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134m
odst. 1 je na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky povinen
jejich vyÂrobce nejpozdeÏji prÏi vyÂstupu z vyÂrobnõÂho zarÏõÂzenõÂ. JestlizÏe vyÂrobce znacÏkuje mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134m odst. 1 v danÏoveÂm skladu, je povinen
znacÏkovat tyto oleje nejpozdeÏji prÏed jejich uvedenõÂm
do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu.
(2) PrÏi dopraveÏ mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch
v § 134m odst. 1 z jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu v rezÏimu
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ, ve volneÂm danÏoveÂm obeÏhu cÏi mimo tyto rezÏimy nebo prÏi jejich dovozu
ze trÏetõÂ zemeÏ je povinen znacÏkovaÂnõÂ teÏchto olejuÊ zajistit jejich prÏõÂjemce nebo dovozce, a to jesÏteÏ prÏed jejich
vstupem na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
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(3) VyÂrobce a uzÏivatel znacÏkovacõÂ laÂtky uvedeneÂ
v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu podle § 134l odst. 2,
kteryÂ maÂ sõÂdlo nebo mõÂsto pobytu na danÏoveÂm uÂzemõÂ
CÏeskeÂ republiky, je povinen veÂst evidenci znacÏkovacõÂ
laÂtky podle provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.
(4) VyÂrobce, prÏõÂjemce nebo dovozce, kteryÂ je povinen znacÏkovat mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134m
odst. 1 nebo kteryÂ je povinen takoveÂ znacÏkovaÂnõÂ zajistit, je na zÏaÂdost orgaÂnu uvedeneÂho v § 134v odst. 1
povinen prÏedlozÏit certifikaÂt podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu65f).
(5) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ nakoupõÂ nebo
jinak nabudou neznacÏkovaneÂ mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ
v § 134m odst. 1 s uÂmyslem dopravit je do jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od
daneÏ, ve volneÂm danÏoveÂm obeÏhu cÏi mimo tyto rezÏimy
nebo vyveÂzt do trÏetõÂ zemeÏ, jsou povinny bezodkladneÏ
zajistit znacÏkovaÂnõÂ teÏchto olejuÊ, jestlizÏe se tato doprava
nebo vyÂvoz neuskutecÏnõÂ. Pro uvedeneÂ praÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby platõÂ povinnosti stanoveneÂ v odstavcõÂch 1
a 2 obdobneÏ. Pokud se na tyto vyÂrobky vztahuje rezÏim
podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ a prÏitom jsou jizÏ
uvedeny do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu, musõÂ byÂt oznacÏkovaÂny v danÏoveÂm skladu. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ jsou
tyto oleje opeÏtovneÏ uvedeny do rezÏimu podmõÂneÏneÂho
osvobozenõÂ od daneÏ a provozovateli danÏoveÂho skladu
vznikaÂ dnem prÏijetõÂ naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ.
(6) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ vyraÂbeÏjõÂ,
zpracovaÂvajõÂ, dopravujõÂ, skladujõÂ, nakupujõÂ nebo jinak
nabyÂvajõÂ, prodaÂvajõÂ nebo spotrÏebovaÂvajõÂ v raÂmci podnikatelskeÂ cÏinnosti6) mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134m,
jsou povinny
a) vyraÂbeÏt, zpracovaÂvat, dopravovat, skladovat, nakupovat nebo jinak nabyÂvat, prodaÂvat nebo spotrÏebovaÂvat tyto oleje jen na zaÂkladeÏ zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ pro tyto cÏinnosti podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu upravujõÂcõÂho zÏivnostenskeÂ podnikaÂnõÂ; to se netyÂkaÂ osob, ktereÂ nakupujõÂ, prodaÂvajõÂ, dopravujõÂ nebo skladujõÂ tyto oleje vyÂhradneÏ
v jednotkoveÂm balenõÂ do 50 kg,
b) umozÏnit orgaÂnuÊm uvedenyÂm v § 134v odst. 1 prÏõÂstup do objektuÊ, prostor a zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂvanyÂch
prÏi vyÂrobeÏ, zpracovaÂnõÂ, dopraveÏ, skladovaÂnõÂ, naÂkupu nebo jineÂm nabyÂvaÂnõÂ, prodeji nebo spotrÏebeÏ
teÏchto olejuÊ,
c) na vyzÏaÂdaÂnõÂ prÏedlozÏit orgaÂnuÊm uvedenyÂm v § 134v
odst. 1 prÏõÂslusÏnou dokumentaci a poskytnout jim
pravdiveÂ a uÂplneÂ informace souvisejõÂcõÂ s vyÂrobou,
zpracovaÂnõÂm, dopravou, skladovaÂnõÂm, naÂkupem
nebo jinyÂm nabyÂvaÂnõÂm, prodejem nebo spotrÏebou
teÏchto olejuÊ,
d) umozÏnit orgaÂnuÊm uvedenyÂm v § 134v odst. 1 bezplatneÏ odebrat v potrÏebneÂm mnozÏstvõÂ vzorky
teÏchto olejuÊ zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem,
e) uhradit nezbytneÂ naÂklady spojeneÂ s provedenõÂm
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analyÂzy odebraneÂho vzorku akreditovanou osobou65f), bylo-li na zaÂkladeÏ teÂto analyÂzy zjisÏteÏno
porusÏenõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem.
(7) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ vyraÂbeÏjõÂ,
zpracovaÂvajõÂ, dopravujõÂ, skladujõÂ, nakupujõÂ nebo jinak
nabyÂvajõÂ, prodaÂvajõÂ nebo spotrÏebovaÂvajõÂ mineraÂlnõÂ
oleje uvedeneÂ v § 134m vedou a uchovaÂvajõÂ zpuÊsobem
stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem evidenci
o druzõÂch a mnozÏstvõÂ teÏchto olejuÊ a o uvedenyÂch zpuÊsobech naklaÂdaÂnõÂ s nimi.
(8) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ vyraÂbeÏjõÂ,
zpracovaÂvajõÂ nebo prodaÂvajõÂ mineraÂlnõÂ oleje, jezÏ nesmeÏjõÂ byÂt podle § 134m odst. 2 põÂsm. c), e) a f) znacÏkovaÂny zpuÊsobem uvedenyÂm v odstavci 6, jsou povinny
a) v pruÊvodnõÂ technickeÂ dokumentaci a v dokladech
stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem pro tyto oleje vyÂslovneÏ uveÂst, zÏe tyto oleje nesmeÏjõÂ byÂt pouzÏity
pro pohon motoruÊ,
b) mõÂt v evidenci o koupi a prodeji teÏchto olejuÊ prohlaÂsÏenõÂ kupujõÂcõÂho, zÏe znacÏkovaÂnõÂ teÏchto olejuÊ je
na zaÂvadu jejich pouzÏitõÂ nebo zÏe nebudou pouzÏity
pro pohon motoruÊ nebo k vyÂrobeÏ pohonneÂ hmoty
cÏi maziva podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu65e),
c) uchovaÂvat pro uÂcÏely kontroly technickou dokumentaci a doklady k teÏmto olejuÊm po dobu
10 let ode dne, kdy s nimi zacÏaly naklaÂdat zpuÊsobem uvedenyÂm v odstavci 6.
(9) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby, ktereÂ nakupujõÂ mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134m odst. 1, jsou na zÏaÂdost
prodaÂvajõÂcõÂho povinny vystavit mu nejpozdeÏji prÏede
dnem vydaÂnõÂ teÏchto olejuÊ prohlaÂsÏenõÂ podle odstavce 8
põÂsm. b).
§ 134q
Je zakaÂzaÂno
a) rÏedit, odstranÏovat nebo jinak meÏnit znacÏkovaÂnõÂ
mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 134m odst. 1,
b) uvaÂdeÏt do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu cÏi prodaÂvat
neznacÏkovaneÂ mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134m
odst. 1,

PovolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ neÏkteryÂch dalsÏõÂch
mineraÂlnõÂch olejuÊ
§ 134r
(1) PraÂvnickaÂ nebo fyzickaÂ osoba uvedenaÂ v § 134p
odst. 1 na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky muÊzÏe
znacÏkovat mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134m odst. 1
pouze na zaÂkladeÏ povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ teÏchto olejuÊ
(daÂle jen ¹povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂª). O vydaÂnõÂ povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ rozhoduje celnõÂ rÏeditelstvõÂ na naÂvrh
podanyÂ touto osobou prostrÏednictvõÂm celnõÂho uÂrÏadu.
(2) ZnacÏkovaÂnõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch
v § 134m odst. 1 bez povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ podle
odstavce 1 se povazÏuje za zaÂvazÏneÂ porusÏenõÂ tohoto zaÂkona.
(3) V naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ
musõÂ byÂt uvedeny tyto naÂlezÏitosti:
a) obchodnõÂ firma nebo naÂzev, sõÂdlo a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) navrhovatele, je-li navrhovatel
praÂvnickou osobou; jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, poprÏõÂpadeÏ
obchodnõÂ firma, mõÂsto pobytu a danÏoveÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo12) navrhovatele, bylo-li prÏideÏleno, je-li
navrhovatel fyzickou osobou,
b) mõÂsto, ve ktereÂm budou mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ
v § 134m odst. 1 znacÏkovaÂny,
c) naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ oznacÏenõÂ, mineraÂlnõÂch
olejuÊ uvedenyÂch v § 134m odst. 1, ktereÂ budou
znacÏkovaÂny,
d) prÏedpoklaÂdaneÂ rocÏnõÂ mnozÏstvõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ
uvedenyÂch v § 134m odst. 1, ktereÂ budou znacÏkovaÂny,
e) uÂdaje o instalovaneÂm zarÏõÂzenõÂ a technickaÂ dokumentace zarÏõÂzenõÂ na znacÏkovaÂnõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ
uvedenyÂch v § 134m odst. 1,
f) evidencÏnõÂ cÏõÂslo danÏoveÂho skladu navrhovatele, pokud bylo prÏideÏleno podle § 20 odst. 11.
(4) Navrhovatel je povinen na vyÂzvu celnõÂho
uÂrÏadu nebo celnõÂho rÏeditelstvõÂ uveÂst a dolozÏit dalsÏõÂ
uÂdaje potrÏebneÂ pro kontrolu znacÏkovaÂnõÂ mineraÂlnõÂch
olejuÊ uvedenyÂch v § 134m odst. 1.
§ 134s

d) dopravovat a skladovat znacÏkovaneÂ mineraÂlnõÂ
oleje uvedeneÂ v § 134m odst. 1 v naÂdobeÏ, kteraÂ
je ve spojenõÂ s motorem, nebo je do takoveÂ naÂdoby
staÂcÏet,

(1) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ proveÏrÏõÂ uÂdaje uvedeneÂ v naÂvrhu a v prÏõÂpadeÏ pochybnostõÂ o jejich spraÂvnosti
a uÂplnosti vyzve navrhovatele, aby uÂdaje blõÂzÏe vysveÏtlil, zmeÏnil, doplnil a dolozÏil, a zaÂrovenÏ stanovõÂ lhuÊtu,
ve ktereÂ je navrhovatel povinen na vyÂzvu odpoveÏdeÏt.
Po marneÂm uplynutõÂ stanoveneÂ lhuÊty celnõÂ rÏeditelstvõÂ
naÂvrh odlozÏõÂ. O odlozÏenõÂ naÂvrhu celnõÂ rÏeditelstvõÂ navrhovatele vyrozumõÂ.

e) nabõÂzet k prodeji nebo pouzÏõÂvat pro pohon motoruÊ mineraÂlnõÂ oleje, ktereÂ nesmeÏjõÂ byÂt znacÏkovaÂny podle § 134m odst. 2 põÂsm. a) azÏ f), h) a i).

(2) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ v povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ
uvede skutecÏnosti podle § 134r odst. 3 põÂsm. a) azÏ c)
a e) azÏ f).

c) nabõÂzet k prodeji nebo pouzÏõÂvat znacÏkovaneÂ mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134m odst. 1 pro pohon
motoruÊ,
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(3) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne o naÂvrhu na vydaÂnõÂ
povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ od zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ; ve zvlaÂsÏt' slozÏityÂch prÏõÂpadech rozhodne
nejdeÂle do 90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ; nelze-li vzhledem k povaze veÏci rozhodnout ani v teÂto lhuÊteÏ, muÊzÏe ji prÏimeÏrÏeneÏ prodlouzÏit nejblõÂzÏe vysÏsÏõÂ nadrÏõÂzenyÂ orgaÂn. NemuÊzÏe-li celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodnout do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ, poprÏõÂpadeÏ do 90 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ, je povinno
o tom navrhovatele s uvedenõÂm duÊvodu uveÏdomit.
(4) RozhodnutõÂ o vydaÂnõÂ povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ
vyhotovõÂ celnõÂ rÏeditelstvõÂ ve dvou stejnopisech, z nichzÏ
jedno je urcÏeno navrhovateli a druheÂ celnõÂmu uÂrÏadu
prÏõÂslusÏneÂmu pro navrhovatele.
(5) V rozhodnutõÂ o povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ stanovõÂ celnõÂ rÏeditelstvõÂ dobu jeho platnosti, kteraÂ pocÏõÂnaÂ
beÏzÏet dnem nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ. CelnõÂ rÏeditelstvõÂ stanovõÂ dobu platnosti povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ
tak, aby toto povolenõÂ platilo nejmeÂneÏ do konce kalendaÂrÏnõÂho roku, v neÏmzÏ nabylo rozhodnutõÂ o jeho udeÏlenõÂ praÂvnõÂ moci, nejdeÂle vsÏak do konce trÏetõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku od konce roku, v neÏmzÏ bylo rozhodnutõÂ
o jeho udeÏlenõÂ vydaÂno.
(6) RozhodnutõÂ, kteryÂm se naÂvrhu na vydaÂnõÂ povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ nevyhovuje, nebo se mu nevyhovuje v plneÂm rozsahu, musõÂ byÂt oduÊvodneÏno.
§ 134t
(1) O vydaÂnõÂ noveÂho povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ je
jeho drzÏitel povinen pozÏaÂdat nejpozdeÏji trÏi kalendaÂrÏnõÂ
meÏsõÂce prÏed ukoncÏenõÂm doby platnosti prÏedchozõÂho
povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ, pokud hodlaÂ neprÏerusÏeneÏ
znacÏkovat mineraÂlnõÂ oleje, kteryÂch se prÏedchozõÂ povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ tyÂkaÂ.
(2) DrzÏitel povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ je povinen
oznaÂmit celnõÂmu rÏeditelstvõÂ kazÏdou zmeÏnu uÂdajuÊ uvedenyÂch v § 134r odst. 3 põÂsm. a) do 15 kalendaÂrÏnõÂch dnõÂ
ode dne jejõÂho vzniku. ZmeÏnu uÂdajuÊ uvedenyÂch v § 134r
odst. 3 põÂsm. b), c) a e) je drzÏitel povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ povinen oznaÂmit drÏõÂve, nezÏ k teÏmto zmeÏnaÂm dojde.
(3) Dojde-li ke zmeÏneÏ uÂdajuÊ uvedenyÂch v § 134r
odst. 3 põÂsm. a), celnõÂ rÏeditelstvõÂ vydaÂ rozhodnutõÂ
o zmeÏneÏ puÊvodnõÂho povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ. Dojde-li
ke zmeÏneÏ ostatnõÂch skutecÏnostõÂ a uÂdajuÊ uvedenyÂch
v povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ, celnõÂ rÏeditelstvõÂ rozhodne
o vydaÂnõÂ noveÂho povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ a o odejmutõÂ
povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ prÏedchozõÂho.
§ 134u
(1) PovolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ zanikaÂ
a) uplynutõÂm doby, na kterou bylo vydaÂno,
b) zaÂnikem praÂvnickeÂ osoby, je-li drzÏitel povolenõÂ ke
znacÏkovaÂnõÂ praÂvnickou osobou,
c) uÂmrtõÂm drzÏitele povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ nebo
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dnem nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozsudku soudu o prohlaÂsÏenõÂ drzÏitele povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ za
mrtveÂho, nebo
d) dnem nabytõÂ praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ soudu o prohlaÂsÏenõÂ konkursu na majetek drzÏitele povolenõÂ ke
znacÏkovaÂnõÂ.
(2) CelnõÂ rÏeditelstvõÂ povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ odejme, jestlizÏe
a) drzÏitel povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ porusÏil povinnosti
nebo zaÂkazy stanoveneÂ v § 134p a 134q,
b) se zmeÏnily skutecÏnosti, na jejichzÏ zaÂkladeÏ bylo
povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ vydaÂno, a drzÏitel povolenõÂ
ke znacÏkovaÂnõÂ nepozÏaÂdal o jeho zmeÏnu, nebo
c) drzÏitel povolenõÂ ke znacÏkovaÂnõÂ o to pozÏaÂdaÂ.
§ 134v
Kontrola znacÏkovaÂnõÂ neÏkteryÂch dalsÏõÂch
mineraÂlnõÂch olejuÊ
(1) Ke kontrole dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ a zaÂkazuÊ
prÏi znacÏkovaÂnõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 134m
jsou opraÂvneÏny tyto orgaÂny:
a) celnõÂ uÂrÏady a celnõÂ rÏeditelstvõÂ,
b) uÂzemnõÂ financÏnõÂ orgaÂny a
c) CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce.
(2) ZjistõÂ-li neÏkteryÂ z orgaÂnuÊ uvedenyÂch v odstavci 1, zÏe byla porusÏena povinnost nebo zaÂkaz prÏi znacÏkovaÂnõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 134m, sdeÏlõÂ
takoveÂ zjisÏteÏnõÂ ostatnõÂm orgaÂnuÊm uvedenyÂm v odstavci 1.
(3) Kontrola znacÏkovaÂnõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ uvedenyÂch v § 134m odst. 1 a zpuÊsob naklaÂdaÂnõÂ s odebranyÂm
vzorkem mineraÂlnõÂho oleje do doby jeho prÏedaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂ akreditovaneÂ osobeÏ65f) se rÏõÂdõÂ zaÂkonem o staÂtnõÂ
kontrole.
(4) AnalyÂzu odebranyÂch vzorkuÊ mineraÂlnõÂch
olejuÊ uvedenyÂch v § 134m za uÂcÏelem kontroly dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ a zaÂkazuÊ prÏi znacÏkovaÂnõÂ teÏchto olejuÊ
jsou opraÂvneÏny provaÂdeÏt pouze akreditovaneÂ osoby65f), a to na pozÏaÂdaÂnõÂ orgaÂnu uvedeneÂho v odstavci 1.
Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
Â VNIÂ DELIKTY
SPRA
§ 135
(1) FyzickaÂ osoba se dopustõÂ prÏestupku tõÂm, zÏe na
danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky nabude tabaÂkoveÂ vyÂrobky, ktereÂ nejsou znacÏeny platnou tabaÂkovou naÂlepkou.
(2) Za prÏestupek podle odstavce 1 lze ulozÏit pokutu do 150 000 KcÏ.
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§ 135a
(1) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe
a) neznacÏõÂ zpuÊsobem uvedenyÂm v § 114 tabaÂkoveÂ
vyÂrobky tabaÂkovyÂmi naÂlepkami,
b) pouzÏije ke znacÏenõÂ tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ tabaÂkoveÂ
naÂlepky na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky jinde
nezÏ v danÏoveÂm skladu nebo v jineÂm danÏoveÂm
skladu, nezÏ pro kteryÂ byly odebraÂny,
c) pouzÏije ke znacÏenõÂ tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ tabaÂkoveÂ
naÂlepky, na kteryÂch jsou vytisÏteÏny uÂdaje neodpovõÂdajõÂcõÂ skutecÏneÂmu obsahu jednotkoveÂho balenõÂ,
na ktereÂm je tabaÂkovaÂ naÂlepka umõÂsteÏna,
d) pouzÏije tabaÂkoveÂ naÂlepky v rozporu s ustanovenõÂm
upravujõÂcõÂm povinnost umõÂstit tabaÂkovou naÂlepku
na jednotkoveÂm balenõÂ a pod pruÊhlednyÂ prÏebal,
pokud se tento pouzÏõÂvaÂ tak, aby prÏi otevrÏenõÂ jednotkoveÂho balenõÂ dosÏlo k jejõÂmu posÏkozenõÂ,
e) prÏedaÂ jineÂmu tabaÂkoveÂ naÂlepky,
f) neobjednaÂ nebo neodebere tabaÂkoveÂ naÂlepky od
poveÏrÏeneÂho celnõÂho uÂrÏadu, pokud tuto povinnost
maÂ,
g) prodaÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky v rozporu s § 118 odst. 7,
h) nevede evidenci prÏijatyÂch, pouzÏityÂch a vraÂcenyÂch
tabaÂkovyÂch naÂlepek a neuchovaÂvaÂ evidenci a doklady ve lhuÊteÏ stanoveneÂ zaÂkonem,
i) neprovede inventuru tabaÂkovyÂch naÂlepek podle
rozhodnutõÂ poveÏrÏeneÂho celnõÂho uÂrÏadu,
j) nevraÂtõÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky stareÂho vzoru ve lhuÊteÏ
stanoveneÂ v § 122 odst. 4, nebo
k) nevraÂtõÂ nepouzÏiteÂ tabaÂkoveÂ naÂlepky ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v § 122 odst. 6.
(2) Za spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 se ulozÏõÂ
pokuta do
a) 50 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. a),
b) 5 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. b) azÏ g),
c) 2 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. h),
d) 1 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. i) azÏ k).
§ 135b
(1) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe
a) neopraÂvneÏneÏ skladuje neznacÏeneÂ tabaÂkoveÂ vyÂrobky na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
v mnozÏstvõÂ veÏtsÏõÂm nezÏ 500 000 kusuÊ cigaret,
doutnõÂkuÊ nebo cigarillos nebo v mnozÏstvõÂ veÏtsÏõÂm
nezÏ 500 kilogramuÊ tabaÂku ke kourÏenõÂ,
b) uvede do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu, doveze nebo
dopravõÂ na danÏoveÂ uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky tabaÂ-

koveÂ vyÂrobky, ktereÂ nejsou v uzavrÏeneÂm jednotkoveÂm balenõÂ (§ 107 odst. 2),
c) prodaÂ konecÏneÂmu spotrÏebiteli cigarety za cenu
nizÏsÏõÂ nebo vysÏsÏõÂ, nezÏ je cena pro konecÏneÂho spotrÏebitele uvedenaÂ na tabaÂkoveÂ naÂlepce, nebo poskytne konecÏneÂmu spotrÏebiteli slevu z ceny pro
konecÏneÂho spotrÏebitele (§ 110 a 112),
d) prodaÂ konecÏneÂmu spotrÏebiteli cigarety, ke kteryÂm
je prÏidaÂn nebo prÏibalen jinyÂ prÏedmeÏt, za celkovou
cenu odlisÏnou od ceny pro konecÏneÂho spotrÏebitele
uvedeneÂ na tabaÂkoveÂ naÂlepce nebo vaÂzÏe prodej
cigaret konecÏneÂmu spotrÏebiteli na prodej jinyÂch
prÏedmeÏtuÊ,
e) ucÏinõÂ tabaÂkoveÂ vyÂrobky prÏedmeÏtem loterie nebo
podobneÂ saÂzkoveÂ hry,
f) neoznaÂmõÂ vcÏas celnõÂmu uÂrÏadu dovoz tabaÂkovyÂch
vyÂrobkuÊ v raÂmci podnikatelskeÂ cÏinnosti podle
§ 108 odst. 1,
g) neopraÂvneÏneÏ skladuje nebo prodaÂ neznacÏeneÂ tabaÂkoveÂ vyÂrobky na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky,
h) prodaÂ tabaÂkoveÂ vyÂrobky jinak nezÏ v uzavrÏeneÂm
jednotkoveÂm balenõÂ podle § 107 odst. 6, nebo
i) spotrÏebuje cigarety zakoupeneÂ za cenu nizÏsÏõÂ, nezÏ
je cena pro konecÏneÂho spotrÏebitele uvedenaÂ na
tabaÂkoveÂ naÂlepce.
(2) PraÂvnickaÂ osoba se dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu
tõÂm, zÏe nakoupõÂ cigarety za cenu nizÏsÏõÂ, nezÏ je cena pro
konecÏneÂho spotrÏebitele uvedenaÂ na tabaÂkoveÂ naÂlepce,
acÏkoliv prodej cigaret nenõÂ prÏedmeÏtem jejõÂ cÏinnosti.
(3) Za spraÂvnõÂ delikt se ulozÏõÂ pokuta do
a) 10 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. a),
b) 2 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. b) azÏ f),
c) 1 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. g),
d) 100 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. i) a odstavce 2,
e) 50 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1
põÂsm. h).
§ 135c
(1) FyzickaÂ osoba se dopustõÂ prÏestupku tõÂm, zÏe
porusÏõÂ zaÂkaz prodeje lihovin a tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ
podle § 133. Za tento prÏestupek lze ulozÏit pokutu do
1 000 000 KcÏ.
(2) PraÂvnickeÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickeÂ osobeÏ,
kteraÂ porusÏõÂ zaÂkaz prodeje lihovin a tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ podle § 133, se ulozÏõÂ pokuta do 1 000 000 KcÏ.
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§ 135d

§ 135f

PropadnutõÂ a zabraÂnõÂ zajisÏteÏnyÂch tabaÂkovyÂch
vyÂrobkuÊ nebo lihovin

(1) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe porusÏõÂ
a) zaÂkaz podle § 134f põÂsm. a), c), d) nebo e), nebo
b) zaÂkaz podle § 134q põÂsm. a), c), d) nebo e).

(1) SpraÂvnõÂ orgaÂn prÏõÂslusÏnyÂ k projednaÂnõÂ spraÂvnõÂho deliktu ulozÏõÂ propadnutõÂ neznacÏenyÂch tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ zajisÏteÏnyÂch prÏi kontrole podle § 115
nebo tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ anebo lihovin zajisÏteÏnyÂch
prÏi kontrole podle § 134, jestlizÏe
a) naÂlezÏõÂ pachateli spraÂvnõÂho deliktu a
b) byly ke spaÂchaÂnõÂ spraÂvnõÂho deliktu uzÏity nebo
urcÏeny.
(2) Nebylo-li ulozÏeno propadnutõÂ veÏcõÂ uvedenyÂch
v odstavci 1, rozhodne se o jejich zabraÂnõÂ, jestlizÏe
a) naÂlezÏõÂ pachateli, ktereÂho nelze za spraÂvnõÂ delikt
stõÂhat,
b) nenaÂlezÏõÂ pachateli spraÂvnõÂho deliktu nebo mu nenaÂlezÏõÂ zcela, nebo
c) vlastnõÂk nenõÂ znaÂm,
a jejich uvedenõÂm do obeÏhu by s prÏihleÂdnutõÂm k jejich
mnozÏstvõÂ mohla byÂt zpuÊsobena uÂjma hospodaÂrÏskyÂm
zaÂjmuÊm staÂtu chraÂneÏnyÂch tõÂmto zaÂkonem.
(3) Pachateli spraÂvnõÂho deliktu, ktereÂmu bylo ulozÏeno propadnutõÂ, nebo osobeÏ, u ktereÂ byly zabraneÂ
tabaÂkoveÂ vyÂrobky nebo lihoviny zajisÏteÏny, se ulozÏõÂ povinnost nahradit staÂtu naÂklady spojeneÂ se spraÂvou a znicÏenõÂm propadlyÂch nebo zabranyÂch tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ nebo lihovin.
(4) Proti rozhodnutõÂ o zabraÂnõÂ veÏci a o povinnosti
nahradit staÂtu naÂklady spojeneÂ se spraÂvou a znicÏenõÂm
zabranyÂch tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ nebo lihovin se nelze
odvolat.
(5) VlastnõÂkem propadlyÂch nebo zabranyÂch tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ nebo lihovin se staÂvaÂ staÂt. CelnõÂ uÂrÏad
propadleÂ nebo zabraneÂ tabaÂkoveÂ vyÂrobky nebo lihoviny znicÏõÂ. Na znicÏenõÂ dohlõÂzÏõÂ trÏõÂcÏlennaÂ komise, kterou
urcÏõÂ rÏeditel celnõÂho uÂrÏadu ze zameÏstnancuÊ, kterÏõÂ pracujõÂ
v celnõÂm uÂrÏadu.
(6) Nebudou-li zajisÏteÏneÂ tabaÂkoveÂ vyÂrobky nebo
lihoviny prohlaÂsÏeny za propadleÂ nebo zabraneÂ, musõÂ
byÂt bez zbytecÏneÂho odkladu vraÂceny tomu, komu nepochybneÏ patrÏõÂ, jinak tomu, u koho byly zajisÏteÏny.
§ 135e
(1) FyzickaÂ osoba se dopustõÂ prÏestupku tõÂm, zÏe
porusÏõÂ
a) zaÂkaz podle § 134f põÂsm. a), c), d) nebo e), nebo
b) zaÂkaz podle § 134q põÂsm. a), c), d) nebo e).
(2) Za prÏestupek podle odstavce 1 lze ulozÏit pokutu do 50 000 KcÏ.

(2) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe porusÏõÂ
a) zaÂkaz podle § 134f põÂsm. b), nebo
b) zaÂkaz podle § 134q põÂsm. b).
(3) Za spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 se ulozÏõÂ
pokuta do 50 000 KcÏ.
(4) Za spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 2 se ulozÏõÂ
pokuta od 50 000 KcÏ do 50 000 000 KcÏ.
§ 135g
(1) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe
a) jako osoba, kteraÂ nakoupõÂ nebo jinak nabude neznacÏkovaneÂ nebo nebarveneÂ mineraÂlnõÂ oleje s uÂmyslem dopravit je do jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu nebo
vyveÂzt do trÏetõÂ zemeÏ, nezajistõÂ znacÏkovaÂnõÂ nebo
barvenõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ podle § 134e odst. 5,
b) jako provozovatel danÏoveÂho skladu
1. neznacÏkuje nebo nebarvõÂ mineraÂlnõÂ oleje podle
§ 134e odst. 1, nebo
2. znacÏkuje nebo barvõÂ mineraÂlnõÂ oleje bez povolenõÂ podle § 134g odst. 1,
c) jako prÏõÂjemce nebo dovozce nezajistõÂ znacÏkovaÂnõÂ
nebo barvenõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ podle § 134e
odst. 2,
d) jako vyÂrobce nebo uzÏivatel smeÏsi barviva a znacÏkovacõÂ laÂtky, kteryÂ maÂ sõÂdlo nebo mõÂsto pobytu na
danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nevede evidenci
podle § 134e odst. 3,
e) jako provozovatel danÏoveÂho skladu, prÏõÂjemce
nebo dovozce, kteryÂ je povinen znacÏkovat a barvit
mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134b odst. 1 nebo
kteryÂ je povinen takoveÂ znacÏkovaÂnõÂ a barvenõÂ zajistit, neprÏedlozÏõÂ certifikaÂt podle § 134e odst. 4,
f) jako osoba uvedenaÂ v § 134e odst. 6
1. vykonaÂvaÂ cÏinnosti uvedeneÂ v § 134e odst. 6
põÂsm. a) bez zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ, pokud
jejich prÏedmeÏtem jsou mineraÂlnõÂ oleje v jednotkoveÂm balenõÂ nad 50 kg,
2. neumozÏnõÂ prÏõÂstup do objektuÊ podle § 134e
odst. 6 põÂsm. b),
3. v rozporu s § 134e odst. 6 põÂsm. d) neumozÏnõÂ
bezplatneÏ odebrat vzorky mineraÂlnõÂch olejuÊ
v potrÏebneÂm mnozÏstvõÂ, nebo
4. nevede evidenci podle § 134e odst. 7,
g) jako osoba uvedenaÂ v § 134e odst. 8 nesplnõÂ povinnost podle § 134e odst. 8 põÂsm. a) azÏ c).
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(2) Za spraÂvnõÂ delikt se ulozÏõÂ pokuta
a) od 50 000 KcÏ do 50 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ
delikt podle odstavce 1 põÂsm. a), odstavce 1
põÂsm. b) bodu 1 a odstavce 1 põÂsm. c) azÏ g),
b) od 10 000 KcÏ do 10 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ
delikt podle odstavce 1 põÂsm. b) bodu 2.

§ 135i
(1) PraÂvnickaÂ osoba za spraÂvnõÂ delikt neodpovõÂdaÂ,
jestlizÏe prokaÂzÏe, zÏe vynalozÏila vesÏkereÂ uÂsilõÂ, ktereÂ bylo
mozÏno pozÏadovat, aby porusÏenõÂ praÂvnõÂ povinnosti zabraÂnila.

(1) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe

(2) PrÏi urcÏenõÂ vyÂmeÏry pokuty praÂvnickeÂ osobeÏ se
prÏihleÂdne k zaÂvazÏnosti spraÂvnõÂho deliktu, zejmeÂna ke
zpuÊsobu jeho spaÂchaÂnõÂ a jeho naÂsledkuÊm a k okolnostem, za nichzÏ byl spaÂchaÂn.

a) jako osoba, kteraÂ nakoupõÂ nebo jinak nabude neznacÏkovaneÂ mineraÂlnõÂ oleje s uÂmyslem dopravit je
do jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu nebo vyveÂzt do trÏetõÂ
zemeÏ, nezajistõÂ znacÏkovaÂnõÂ mineraÂlnõÂch olejuÊ podle § 134p odst. 5,

(3) OdpoveÏdnost praÂvnickeÂ osoby za spraÂvnõÂ delikt zanikaÂ, jestlizÏe spraÂvnõÂ orgaÂn o neÏm nezahaÂjil rÏõÂzenõÂ do 1 roku ode dne, kdy se o neÏm dozveÏdeÏl, nejpozdeÏji vsÏak do 3 let ode dne, kdy byl spaÂchaÂn.

§ 135h

b) jako vyÂrobce nebo provozovatel danÏoveÂho skladu,
kteryÂ mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134m odst. 1
uvaÂdõÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu, neznacÏkuje
mineraÂlnõÂ oleje podle § 134p odst. 1,
c) znacÏkuje mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134m odst. 1
bez povolenõÂ podle § 134r odst. 1,
d) jako prÏõÂjemce nebo dovozce nezajistõÂ znacÏkovaÂnõÂ
mineraÂlnõÂch olejuÊ podle § 134p odst. 2,

(4) SpraÂvnõÂ delikty podle
a) § 135, § 135a odst. 1 põÂsm. a), § 135b odst. 1
põÂsm. a) azÏ e), g) azÏ i), § 135b odst. 2 a § 135c
projednaÂvajõÂ orgaÂny uvedeneÂ v § 115 odst. 1
põÂsm. c) a d) a v prvnõÂm stupni teÂzÏ orgaÂny uvedeneÂ
v § 115 odst. 1 põÂsm. a), b) a e),

e) jako vyÂrobce nebo uzÏivatel znacÏkovacõÂ laÂtky,
kteryÂ maÂ sõÂdlo nebo mõÂsto pobytu na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nevede evidenci podle
§ 134p odst. 3,

b) § 135e odst. 1 a § 135f odst. 1 projednaÂvajõÂ orgaÂny
uvedeneÂ v § 134k odst. 1 põÂsm. c) a v prvnõÂm
stupni teÂzÏ orgaÂny uvedeneÂ v § 134k odst. 1
põÂsm. a) a b),

f) jako vyÂrobce, provozovatel danÏoveÂho skladu, prÏõÂjemce nebo dovozce, kteryÂ je povinen znacÏkovat
mineraÂlnõÂ oleje uvedeneÂ v § 134m odst. 1 nebo
kteryÂ je povinen takoveÂ znacÏkovaÂnõÂ zajistit, neprÏedlozÏõÂ certifikaÂt podle § 134p odst. 4,

c) § 135g odst. 1 a § 135h odst. 1 a 2 projednaÂvajõÂ
orgaÂny uvedeneÂ v § 134v odst. 1 põÂsm. c) a v prvnõÂm
stupni teÂzÏ orgaÂny uvedeneÂ v § 134v odst. 1
põÂsm. a) a b),

g) jako osoba uvedenaÂ v § 134p odst. 6

d) § 135a odst. 1 põÂsm. b) azÏ k) a § 135b odst. 1
põÂsm. f) projednaÂvajõÂ pouze celnõÂ uÂrÏady nebo celnõÂ
rÏeditelstvõÂ.

1. vykonaÂvaÂ cÏinnosti uvedeneÂ v § 134p odst. 6
põÂsm. a) bez zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ, pokud
jejich prÏedmeÏtem jsou mineraÂlnõÂ oleje v jednotkoveÂm balenõÂ nad 50 kg,
2. neumozÏnõÂ prÏõÂstup do objektuÊ podle § 134p
odst. 6 põÂsm. b),
3. v rozporu s § 134p odst. 6 põÂsm. d) neumozÏnõÂ
bezplatneÏ odebrat vzorky mineraÂlnõÂch olejuÊ
v potrÏebneÂm mnozÏstvõÂ, nebo
4. nevede evidenci podle § 134p odst. 7,
h) jako osoba uvedenaÂ v § 134p odst. 8 nesplnõÂ povinnost podle § 134p odst. 8 põÂsm. a) azÏ c).
(2) Za spraÂvnõÂ delikt se ulozÏõÂ pokuta
a) od 50 000 KcÏ do 50 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ
delikt podle odstavce 1 põÂsm. a), b), d) azÏ h),
b) od 10 000 KcÏ do 10 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ
delikt podle odstavce 1 põÂsm. c).

Je-li k projednaÂnõÂ spraÂvnõÂho deliktu prÏõÂslusÏnyÂch võÂce
spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ, spraÂvnõÂ delikt projednaÂ ten z nich,
kteryÂ porusÏenõÂ povinnosti nebo zaÂkazu zjistõÂ jako
prvnõÂ, a je-li zahaÂjeno spraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ, tak ten spraÂvnõÂ
orgaÂn, kteryÂ spraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ zahaÂjil nejdrÏõÂve.
(5) Na odpoveÏdnost za jednaÂnõÂ, k neÏmuzÏ dosÏlo
prÏi podnikaÂnõÂ fyzickeÂ osoby67) nebo v prÏõÂmeÂ souvislosti s nõÂm, se vztahujõÂ ustanovenõÂ zaÂkona o odpoveÏdnosti a postihu praÂvnickeÂ osoby.
(6) Pokuta je splatnaÂ do 30 dnõÂ ode dne, kdy nabylo praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ, jõÂmzÏ byla ulozÏena. Pokuty vybõÂraÂ orgaÂn, kteryÂ je ulozÏil. Pokuty vymaÂhaÂ
celnõÂ uÂrÏad. PrÏõÂjem z pokut je prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu. RozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ pokuty lze vykonat do
5 let po uplynutõÂ lhuÊty urcÏeneÂ pro jejõÂ zaplacenõÂ.
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§ 137
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Â , ZRUSÏOVACIÂ
Ï ECHODNA
SPOLECÏNA
Â VEÏRECÏNA
Â USTANOVENIÂ
A ZA

Po vyhlaÂsÏenõÂ stavu ohrozÏenõÂ staÂtu nebo vaÂlecÏneÂho
stavu muÊzÏe vlaÂda na dobu trvaÂnõÂ stavu ohrozÏenõÂ nebo
vaÂlecÏneÂho stavu svyÂm narÏõÂzenõÂm v nezbytneÂm rozsahu
a) proveÂst uÂpravu platnyÂch sazeb daneÏ,
b) umozÏnit ozbrojenyÂm silaÂm, ozbrojenyÂm bezpecÏnostnõÂm sboruÊm, hasicÏskyÂm zaÂchrannyÂm sboruÊm,
havarijnõÂm sluzÏbaÂm a subjektuÊm hospodaÂrÏskeÂ mobilizace naÂkup vybranyÂch vyÂrobkuÊ za ceny bez
daneÏ.

H L AVA I
Â USTANOVENIÂ
SPOLECÏNA
§ 136
(1) PraÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby, ktereÂ chteÏjõÂ od
1. ledna 2004 byÂt uzÏivatelem [§ 3 põÂsm. i) a § 13] nebo
provozovatelem danÏoveÂho skladu [§ 3 põÂsm. f) a § 19
odst. 2 põÂsm. b)], jsou povinny podat naÂvrh na vydaÂnõÂ
takoveÂho povolenõÂ do 30 dnuÊ ode dne vyhlaÂsÏenõÂ tohoto
zaÂkona.
(2) PraÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby, ktereÂ vyraÂbeÏjõÂ
vybraneÂ vyÂrobky a dle tohoto zaÂkona jim vznikne povinnost provozovat danÏovyÂ sklad (§ 19 odst. 3), jsou
povinny podat naÂvrh na vydaÂnõÂ takoveÂho povolenõÂ
(§ 20) do 30 dnuÊ ode dne vyhlaÂsÏenõÂ tohoto zaÂkona.
(3) PraÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby, ktereÂ podle odstavce 1 nebo 2 podajõÂ naÂvrh na vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ
o povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu do
30 dnuÊ ode dne vyhlaÂsÏenõÂ tohoto zaÂkona, jsou povinny
zajistit danÏ zpuÊsobem uvedenyÂm v § 21 odst. 1 do
31. prosince 2003. CelnõÂ rÏeditelstvõÂ muÊzÏe vydat povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu jesÏteÏ prÏed tõÂmto
datem. Pokud vsÏak k 31. prosinci 2003 nenõÂ danÏ zajisÏteÏna, celnõÂ rÏeditelstvõÂ vydaneÂ povolenõÂ zrusÏõÂ. Pro jednotlivyÂ danÏovyÂ sklad musõÂ zajisÏteÏnõÂ daneÏ odpovõÂdat:
a) vyÂsÏi daneÏ zdaneÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ
jsou v meÏsõÂci podaÂnõÂ naÂvrhu na vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ
o povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu umõÂsteÏny na uÂzemõÂ budoucõÂho danÏoveÂho skladu a u kteryÂch bude uplatneÏn naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ,
b) vyÂsÏi danÏoveÂ povinnosti, kteraÂ by navrhovateli
vznikla podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ prÏi
vyskladneÏnõÂ dosud nezdaneÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ jsou v meÏsõÂci podaÂnõÂ naÂvrhu na vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu umõÂsteÏny na uÂzemõÂ budoucõÂho danÏoveÂho skladu,
c) jedneÂ desetiny vyÂsÏe danÏoveÂ povinnosti, kteraÂ navrhovateli vznikla podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ prÏi vyskladneÏnõÂ vybranyÂch vyÂrobkuÊ v obdobõÂ od 1. ledna 2003 do poslednõÂho dne meÏsõÂce
prÏedchaÂzejõÂcõÂho meÏsõÂci, ve ktereÂm byl naÂvrh na
vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o povolenõÂ k provozovaÂnõÂ danÏoveÂho skladu podaÂn.
(4) PraÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby, ktereÂ na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky vyraÂbeÏjõÂ vybraneÂ vyÂrobky,
jsou povinny k 31. prosinci 2003 proveÂst inventarizaci
vsÏech dosud nezdaneÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ a teÏch
zdaneÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ, u kteryÂch budou
uplatnÏovat naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ.

§ 138
V rÏõÂzenõÂ ve veÏcech upravenyÂch tõÂmto zaÂkonem se
postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu upravujõÂcõÂho spraÂvu danõÂ, s vyÂjimkou cÏaÂsti sÏesteÂ.
§ 139
(1) Ministerstvo financõÂ vydaÂ vyhlaÂsÏku k ustanovenõÂm § 21 odst. 3 a 13, § 26, 56, 81 a 131.
(2) Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ vydaÂ vyhlaÂsÏku k ustanovenõÂ § 57.
(3) Ministerstvo pruÊmyslu a obchodu vydaÂ vyhlaÂsÏku k provedenõÂ § 49 odst. 14, § 134a odst. 2,
§ 134b odst. 3, § 134e odst. 3, § 134e odst. 6 põÂsm. d),
§ 134e odst. 7, § 134l odst. 2, § 134m odst. 3, § 134p
odst. 3, § 134p odst. 6 põÂsm. d) a § 134p odst. 7.
HLAVA I I
Ï ECHODNAÂ USTANOVENIÂ
PR
§ 140
(1) SpraÂvu danõÂ, u nichzÏ ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona nezaniklo praÂvo danÏ vymeÏrÏit nebo vymaÂhat nebo nezanikl naÂrok na vraÂcenõÂ daneÏ, vykonaÂvajõÂ dosavadnõÂ spraÂvci daneÏ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
(2) Podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ se posuzujõÂ vsÏechny lhuÊty azÏ do ukoncÏenõÂ jejich beÏhu, ktereÂ
zacÏaly beÏzÏet prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona; lhuÊty pro uplatneÏnõÂ praÂv vzniklyÂch prÏede dnem
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se rÏõÂdõÂ dosavadnõÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy, i kdyzÏ zacÏnou beÏzÏet po dni nabytõÂ
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(3) PraÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby, ktereÂ na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky vyraÂbeÏjõÂ vybraneÂ vyÂrobky,
jsou povinny prÏiznat a zaplatit danÏ z nezdaneÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ nebudou od 1. ledna 2004
umõÂsteÏny v rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ,
do 25. ledna 2004.
(4) PrÏi vyÂpocÏtu daneÏ, kteraÂ bude prÏiznaÂna a odvedena podle odstavce 3, se pouzÏijõÂ sazby daneÏ platneÂ od
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1. ledna 2004. PrÏi uplatneÏnõÂ naÂroku na vraÂcenõÂ daneÏ
podle odstavce 1 muÊzÏe byÂt danÏ vraÂcena pouze do vyÂsÏe
daneÏ, kteraÂ byla zahrnuta do cen vybranyÂch vyÂrobkuÊ
ve vyÂsÏi platneÂ v den jejich vyskladneÏnõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
(5) Prodej vybranyÂch vyÂrobkuÊ za ceny bez daneÏ
cÏlenuÊm posaÂdek letadel zahranicÏnõÂch linek prÏi odletu
z CÏeskeÂ republiky a fyzickyÂm osobaÂm v prodejnaÂch
DUTY/TAX FREE v tranzitnõÂm prostoru mezinaÂrodnõÂch letisÏt' a na palubaÂch letadel zahranicÏnõÂch linek lze
uskutecÏnÏovat do dne vstupu CÏeskeÂ republiky do
EvropskeÂ unie na zaÂkladeÏ povolenõÂ udeÏlenyÂch Ministerstvem financõÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ platnyÂch do
31. prosince 2003 a za podmõÂnek stanovenyÂch teÏmito
prÏedpisy. Dnem naÂsledujõÂcõÂm po dni vstupu CÏeskeÂ republiky do EvropskeÂ unie platnost teÏchto povolenõÂ zanikaÂ.
(6) Byl-li prodej vybranyÂch vyÂrobkuÊ uskutecÏnÏovaÂn v prodejnaÂch DUTY/TAX FREE umõÂsteÏnyÂch na
celnõÂch cestaÂch silnicÏnõÂch celnõÂch prÏechoduÊ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ platnyÂch do 31. 12. 2003, osoby provaÂdeÏjõÂcõÂ takovyÂ prodej vybranyÂch vyÂrobkuÊ bez daneÏ na
zaÂkladeÏ povolenõÂ Ministerstva financõÂ jsou povinny
k 31. 12. 2003 za uÂcÏasti celnõÂho uÂrÏadu, v jehozÏ mõÂstnõÂ
puÊsobnosti je prodej zbozÏõÂ bez daneÏ provaÂdeÏn, proveÂst
inventarizaci vsÏech nezdaneÏnyÂch vybranyÂch vyÂrobkuÊ.
Od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004 mohou byÂt nezdaneÏneÂ
vybraneÂ vyÂrobky, uvedeneÂ v inventurnõÂm seznamu, doprodaÂny za ceny bez daneÏ v prodejnaÂch DUTY/TAX
FREE umõÂsteÏnyÂch na celnõÂch cestaÂch silnicÏnõÂch celnõÂch
prÏechoduÊ. ZbyÂvajõÂcõÂ zbozÏõÂ, ktereÂ na prodejnaÂch zuÊstane i po 31. 3. 2004, bude po zaplacenõÂ daneÏ nebo
do prÏideÏlenõÂ prÏõÂslusÏneÂho celneÏ schvaÂleneÂho urcÏenõÂ
pod celnõÂm dohledem, a to vcÏetneÏ vybranyÂch vyÂrobkuÊ
propusÏteÏnyÂch do rezÏimu vyÂvozu a umõÂsteÏnyÂch v prodejnaÂch DUTY/TAX FREE.
(7) Je-li prodej vybranyÂch vyÂrobkuÊ uskutecÏnÏovaÂn
do dne vstupu CÏeskeÂ republiky do EvropskeÂ unie
v prodejnaÂch DUTY/TAX FREE v tranzitnõÂm prostoru mezinaÂrodnõÂch letisÏt' a na palubaÂch letadel zahranicÏnõÂch linek podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ platnyÂch do
31. 12. 2003 (odstavec 5), osoby provaÂdeÏjõÂcõÂ prodej vybranyÂch vyÂrobkuÊ bez daneÏ na zaÂkladeÏ povolenõÂ Ministerstva financõÂ jsou povinny naÂsledujõÂcõÂ pracovnõÂ den
po dni vstupu CÏeskeÂ republiky do EvropskeÂ unie za
uÂcÏasti celnõÂho uÂrÏadu, v jehozÏ uÂzemnõÂ puÊsobnosti je
prodej zbozÏõÂ bez daneÏ provaÂdeÏn, proveÂst inventarizaci
vsÏech vybranyÂch vyÂrobkuÊ. Od tohoto dne jsou nezdaneÏneÂ vybraneÂ vyÂrobky do zaplacenõÂ daneÏ, do nabytõÂ
praÂvnõÂ moci povolenõÂ k prodeji vybranyÂch vyÂrobkuÊ
za ceny bez daneÏ podle § 36 nebo do prÏideÏlenõÂ prÏõÂslusÏneÂho celneÏ schvaÂleneÂho urcÏenõÂ pod celnõÂm dohledem vcÏetneÏ vybranyÂch vyÂrobkuÊ propusÏteÏnyÂch do rezÏimu vyÂvozu a umõÂsteÏnyÂch v prodejneÏ DUTY/TAX
FREE.
(8) VyÂrobci nebo dovozci tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ
mohou vyrobit nebo doveÂzt tabaÂkoveÂ vyÂrobky ozna-
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cÏeneÂ tabaÂkovyÂmi naÂlepkami se sazbou spotrÏebnõÂ daneÏ
z tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ platnou do 31. prosince 2003
nejpozdeÏji do 31. ledna 2004.
(9) VyÂrobci nebo dovozci tabaÂkovyÂch vyÂrobkuÊ
mohou tabaÂk bez oznacÏenõÂ tabaÂkovou naÂlepkou vyrobit, doveÂzt a uveÂst do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu nejpozdeÏji do 31. ledna 2004.
(10) FyzickeÂ nebo praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ nakoupily tabaÂk bez oznacÏenõÂ tabaÂkovou naÂlepkou za uÂcÏelem
dalsÏõÂho prodeje, mohou tento tabaÂk prodaÂvat nejpozdeÏji do 30. zaÂrÏõÂ 2004. Po uplynutõÂ teÂto doby tabaÂk bez
oznacÏenõÂ tabaÂkovou naÂlepkou se povazÏuje za neznacÏenyÂ.
(11) VybraneÂ vyÂrobky vyrobeneÂ prÏed datem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, ktereÂ nebyly zdaneÏny podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, musõÂ byÂt uvedeny do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu nebo uvedeny do rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona.
(12) VybraneÂ vyÂrobky vyrobeneÂ prÏed datem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, ktereÂ byly zdaneÏny podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, mohou byÂt umõÂsteÏny v danÏoveÂm skladu spolecÏneÏ s vybranyÂmi vyÂrobky uvedenyÂmi do rezÏimu podmõÂneÏneÂho osvobozenõÂ od daneÏ azÏ
do doby jejich odeslaÂnõÂ z danÏoveÂho skladu, nejdeÂle
vsÏak do 30. cÏervna 2004. Tyto zdaneÏneÂ vyÂrobky musõÂ
byÂt v danÏoveÂm skladu skladovaÂny a evidovaÂny samostatneÏ.
(13) OdpadnõÂ oleje uvedeneÂ pod cÏõÂselnyÂmi koÂdy
nomenklatury celnõÂho sazebnõÂku 2710 91 azÏ 2710 99,
ktereÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby zõÂskaly bez daneÏ nebo
s nulovou sazbou daneÏ a pouzÏily je pro vyÂrobu smeÏsõÂ
podle § 19 odst. 2 põÂsm. c) zaÂkona cÏ. 587/1992 Sb.,
o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
nebo je pro tento uÂcÏel prodaly, nebo je pouzÏily pro
vyÂrobu tepla bez ohledu na zpuÊsob spotrÏeby tepla
nebo je pro tento uÂcÏel prodaly, se osvobozujõÂ od spotrÏebnõÂ daneÏ. Pokud jizÏ byla spotrÏebnõÂ danÏ zaplacena,
spraÂvce daneÏ uvedenyÂ v odstavci 1 ji na zÏaÂdost danÏoveÂho subjektu vraÂtõÂ.
(14) OdpadnõÂ oleje uvedeneÂ pod cÏõÂselnyÂmi koÂdy
nomenklatury celnõÂho sazebnõÂku 2710 91 azÏ 2710 99
zõÂskaneÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona
vyÂmeÏnou olejuÊ v motorech, v prÏevodovkaÂch, v transformaÂtorech, v hydraulickyÂch zarÏõÂzenõÂch a v lozÏiscõÂch, a to
nejvyÂsÏe v takoveÂm mnozÏstvõÂ oleje, ktereÂ bylo do teÏchto
zarÏõÂzenõÂ puÊvodneÏ vlozÏeno, se osvobozujõÂ od spotrÏebnõÂ
daneÏ. Pokud jizÏ byla spotrÏebnõÂ danÏ zaplacena, spraÂvce
daneÏ uvedenyÂ v odstavci 1 ji na zÏaÂdost danÏoveÂho subjektu vraÂtõÂ.
(15) Pokud je vyÂrobek osvobozen od spotrÏebnõÂ
daneÏ podle odstavcuÊ 13 a 14, nevznikla danÏoveÂmu subjektu z tohoto duÊvodu povinnost k registraci a k vystavovaÂnõÂ danÏoveÂho dokladu podle zaÂkona cÏ. 587/1992
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Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ. NesplneÏnõÂ teÂto povinnosti danÏovyÂm subjektem
prÏede dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona nepodleÂhaÂ sankcõÂm.
(16) Cigarety v jednotkoveÂm balenõÂ obsahujõÂcõÂm
meÂneÏ nezÏ 20 kusuÊ mohou byÂt na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky uvedeny do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu do
31. ledna 2007. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se ustanovenõÂ § 135b
odst. 1 põÂsm. b) a § 135b odst. 3 põÂsm. b) nepouzÏijõÂ.
(17) FyzickeÂ nebo praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ nakoupily cigarety v jednotkoveÂm balenõÂ obsahujõÂcõÂm meÂneÏ
nezÏ 20 kusuÊ za uÂcÏelem jejich dalsÏõÂho prodeje, mohou
tyto cigarety prodaÂvat nejdeÂle do 30. cÏervna 2007. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ se ustanovenõÂ § 135b odst. 1 põÂsm. h)
a § 135b odst. 3 põÂsm. e) nepouzÏijõÂ.
H L AVA I I I
ZRUSÏOVACIÂ USTANOVENIÂ
§ 141
ZrusÏuje se:
1. ZaÂkon cÏ. 212/1992 Sb., o soustaveÏ danõÂ.
2. ZaÂkon cÏ. 587/1992 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch.
3. ZaÂkon cÏ. 199/1993 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje
zaÂkon cÏ. 587/1992 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch.
4. ZaÂkon cÏ. 260/1994 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje
zaÂkon cÏ. 587/1992 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
5. ZaÂkon cÏ. 148/1995 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje
zaÂkon cÏ. 587/1992 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
6. ZaÂkon cÏ. 303/1993 Sb., o zrusÏenõÂ staÂtnõÂho tabaÂkoveÂho monopolu a o opatrÏenõÂch s tõÂm souvisejõÂcõÂch.
7. ZaÂkon cÏ. 45/1994 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje
zaÂkon cÏ. 303/1993 Sb., o zrusÏenõÂ staÂtnõÂho tabaÂkoveÂho monopolu a o opatrÏenõÂch s tõÂm souvisejõÂcõÂch.
8. ZaÂkon cÏ. 106/1995 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje
zaÂkon cÏ. 303/1993 Sb., o zrusÏenõÂ staÂtnõÂho tabaÂkoveÂho monopolu a o opatrÏenõÂch s tõÂm souvisejõÂcõÂch,
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 45/1994 Sb. a zaÂkona cÏ. 40/1995
Sb.
H L AVA I V
ZAÂVEÏRECÏNEÂ USTANOVENIÂ
§ 142
UÂcÏinnost
1. Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2004, s vyÂjimkou ustanovenõÂ
a) § 4 odst. 1 s vyÂjimkou põÂsm. e) a h) a odst. 2, § 13
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s vyÂjimkou odst. 2 põÂsm. h), § 20 s vyÂjimkou
odst. 2 põÂsm. g) a i), § 21, 117, 136, 138 a 140, kteraÂ
nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ,
b) § 2 odst. 1 põÂsm. b), c) a d) a odst. 2, § 3 põÂsm. b),
h) a m), § 4 odst. 1 põÂsm. e) a h), § 7 odst. 2, § 8
odst. 2, § 9 odst. 3 põÂsm. g) a i), § 11 odst. 1
põÂsm. d), § 13 odst. 2 põÂsm. h), § 14 odst. 2, 3 a 5,
§ 20 odst. 2 põÂsm. g) a i), § 22, 23, 25, § 26 odst. 11,
§ 27, § 28 odst. 5, 6 a 9, § 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39,
§ 49 odst. 8, 9, 10 a 11, § 103 odst. 2, § 104 odst. 2,
§ 107 odst. 2 a 4, § 109, § 114 odst. 2 a 6, § 118
odst. 2, 8 a 13, § 119 odst. 5, § 122 odst. 4 a § 126
põÂsm. b), kteraÂ nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti dnem vstupu
smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ unii v platnost.
2. UstanovenõÂ § 3 põÂsm. a) a l), § 7 odst. 1, § 8
odst. 1, § 11 odst. 1 põÂsm. c), § 13 odst. 2 põÂsm. g),
§ 20 odst. 2 põÂsm. f) a h), § 26 odst. 10, § 35, § 49
odst. 5, 6 a 7, § 104 odst. 1, § 107 odst. 1 a 3, § 114
odst. 1 a 5, § 118 odst. 1, 7 a 12, § 119 odst. 4 a § 126
põÂsm. a) pozbyÂvajõÂ platnosti dnem vstupu smlouvy
o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ unii v platnost.
***
1. ZaÂkon cÏ. 479/2003 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 218/2000 Sb., o rozpocÏtovyÂch pravidlech a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (rozpocÏtovaÂ pravidla),
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 337/1992 Sb.,
o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
a zaÂkon cÏ. 353/2003 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch, nabyl
uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2004 s vyÂjimkou cÏaÂsti trÏetõÂ
cÏl. IV bodu 2, kteraÂ nabyla uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ
(31. prosince 2003).
2. ZaÂkon cÏ. 237/2004 Sb., kteryÂm se v souvislosti
s prÏijetõÂm zaÂkona o dani z prÏidaneÂ hodnoty meÏnõÂ neÏktereÂ zaÂkony a prÏijõÂmajõÂ neÏkteraÂ dalsÏõÂ opatrÏenõÂ a meÏnõÂ
zaÂkon cÏ. 353/2003 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 479/2003 Sb., a zaÂkon cÏ. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitosti, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nabyl
uÂcÏinnosti dnem vstupu smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ
republiky k EvropskeÂ unii v platnost (1. kveÏtna 2004).
3. ZaÂkon cÏ. 313/2004 Sb., o staÂtnõÂm dluhopisoveÂm
programu na uÂhradu cÏaÂsti rozpocÏtoveÂho schodku staÂtnõÂho rozpocÏtu CÏeskeÂ republiky na rok 2004 a o zmeÏneÏ
zaÂkona cÏ. 353/2003 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 479/2003 Sb., nabyl uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ (27. kveÏtna 2004).
4. ZaÂkon cÏ. 558/2004 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 229/2002 Sb., o financÏnõÂm arbitrovi, zaÂkon cÏ. 353/
/2003 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch
souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ (9. listopadu 2004).
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5. ZaÂkon cÏ. 693/2004 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 353/2003 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2005.
6. ZaÂkon cÏ. 179/2005 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ neÏktereÂ
zaÂkony v souvislosti s prÏijetõÂm zaÂkona o zrusÏenõÂ Fondu
naÂrodnõÂho majetku CÏeskeÂ republiky, nabyl uÂcÏinnosti
dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ (30. dubna 2005).
7. ZaÂkon cÏ. 217/2005 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 353/2003 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 265/1991 Sb., o puÊsobnosti
orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republiky v oblasti cen, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony,
1. nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence 2005, s vyÂjimkou
a) ustanovenõÂ bodu 117, ktereÂ nabylo uÂcÏinnosti
dnem 1. rÏõÂjna 2005,
b) ustanovenõÂ bodu 263, ktereÂ nabylo uÂcÏinnosti
dnem 1. dubna 2006,
c) ustanovenõÂ boduÊ 151, 162 a 186, kteraÂ nabyla
uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2007.
2. § 104 odst. 1 zaÂkona o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve
zneÏnõÂ cÏl. I bodu 262 tohoto zaÂkona, pozbyl platnosti dnem 31. brÏezna 2006.
8. ZaÂkon cÏ. 377/2005 Sb., o doplnÏkoveÂm dohledu
nad bankami, sporÏitelnõÂmi a uÂveÏrnõÂmi druzÏstvy, institucemi elektronickyÂch peneÏz, pojisÏt'ovnami a obchodnõÂky s cennyÂmi papõÂry ve financÏnõÂch konglomeraÂtech
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o financÏnõÂch konglomeraÂtech), nabyl uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ (29. zaÂrÏõÂ 2005).
9. ZaÂkon cÏ. 379/2005 Sb., o opatrÏenõÂch k ochraneÏ
prÏed sÏkodami puÊsobenyÂmi tabaÂkovyÂmi vyÂrobky, alkoholem a jinyÂmi naÂvykovyÂmi laÂtkami a o zmeÏneÏ souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2006;
ustanovenõÂ cÏaÂsti paÂteÂ nabylo uÂcÏinnosti 1. ledna 2007.
10. ZaÂkon cÏ. 545/2005 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon

CÏaÂstka 20

cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ souvisejõÂcõÂ zaÂkony, nabyl uÂcÏinnosti
prvnõÂm dnem kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po
meÏsõÂci, v neÏmzÏ byl tento zaÂkon vyhlaÂsÏen (1. ledna
2006).
11. ZaÂkon cÏ. 310/2006 Sb., o naklaÂdaÂnõÂ s neÏkteryÂmi veÏcmi vyuzÏitelnyÂmi k obrannyÂm a bezpecÏnostnõÂm
uÂcÏeluÊm na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o naklaÂdaÂnõÂ s bezpecÏnostnõÂm materiaÂlem), nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
2006.
12. ZaÂkon cÏ. 575/2006 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 353/2003 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a dalsÏõÂ souvisejõÂcõÂ zaÂkony,
1. nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2007 s vyÂjimkou
ustanovenõÂ
a) bodu 103 § 104 odst. 1, ktereÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti
dnem 1. brÏezna 2007,
b) bodu 60, ktereÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2012,
c) bodu 61, ktereÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2015,
d) bodu 62, ktereÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2018,
e) bodu 63, ktereÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2020.
2. UstanovenõÂ bodu 59 pozbyÂvaÂ platnosti dnem
31. prosince 2011.
3. UstanovenõÂ bodu 60 pozbyÂvaÂ platnosti dnem
31. prosince 2014.
4. UstanovenõÂ bodu 61 pozbyÂvaÂ platnosti dnem
31. prosince 2017.
5. UstanovenõÂ bodu 62 pozbyÂvaÂ platnosti dnem
31. prosince 2019.

PrÏedseda vlaÂdy:
Ing. TopolaÂnek v. r.
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MoskevskaÂ 28; LitomeÏrÏice: Jaroslav TvrdõÂk, LidickaÂ 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: KnihkupectvõÂ ¹U Knihomilaª, Ing. Romana
KopkovaÂ, MoskevskaÂ 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova cÏ. 2, ZdeneÏk Chumchal ± KnihkupectvõÂ Tycho, OstruzÏnickaÂ 3, KnihkupectvõÂ
SEVT, a. s., OstruzÏnickaÂ 10; Ostrava: LIBREX, NaÂdrazÏnõÂ 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. KucÏerÏõÂk, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., trÏõÂda MõÂru 65; PlzenÏ: TYPOS, a. s., UÂslavskaÂ 2, EDICUM, Vojanova 45, TechnickeÂ normy, LaÂbkova
pav. cÏ. 5, VydavatelstvõÂ a naklad. AlesÏ CÏeneÏk, naÂm. CÏeskyÂch bratrÏõÂ 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na PorÏõÂcÏõÂ 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
NEOLUXOR s. r. o., VaÂclavskeÂ naÂm. 41; Praha 2: ANAG, spol. s r. o., naÂm. MõÂru 9 (NaÂrodnõÂ duÊm); Praha 4: SEVT, a. s., JihlavskaÂ 405; Praha 5:
SEVT, a. s., E. PesÏkoveÂ 14; Praha 6: PPP ± StanÏkovaÂ Isabela, PusÏkinovo naÂm. 17; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60, SpecializovanaÂ prodejna SbõÂrky
zaÂkonuÊ, SokolovskaÂ 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: AbonentnõÂ tiskovyÂ servis-Ing. Urban, JabloneckaÂ 362, po ± paÂ 7 ± 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS START, s. r. o., VinohradskaÂ 190, MONITOR CZ, s. r. o., TrÏebohostickaÂ 5, tel.: 283 872 605;
PrÏerov: OdborneÂ knihkupectvõÂ, BartosÏova 9, Jana HonkovaÂ ± YAHO ± i ± centrum, KomenskeÂho 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. BorovskeÂho 22, tel.: 352 303 402; SÏumperk: KnihkupectvõÂ D & G, HlavnõÂ trÏ. 23; TaÂbor: Milada SÏimonovaÂ ± EMU, ZavadilskaÂ 786; Teplice: KnihkupectvõÂ
L & N, Masarykova 15; UÂstõÂ nad Labem: PNS Grosso s. r. o., HavõÂrÏskaÂ 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3,
Vazby a doplnÏovaÂnõÂ SbõÂrek zaÂkonuÊ vcÏetneÏ dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; ZaÂbrÏeh: Mgr. Ivana
PatkovaÂ, ZÏizÏkova 45; ZÏatec: Prodejna U Pivovaru, ZÏizÏkovo naÂm. 76, JindrÏich ProchaÂzka, BezdeÏkov 89 ± Vazby SbõÂrek, tel.: 415 712 904. DistribucÏnõÂ
podmõÂnky prÏedplatneÂho: jednotliveÂ cÏaÂstky jsou expedovaÂny neprodleneÏ po dodaÂnõÂ z tiskaÂrny. ObjednaÂvky noveÂho prÏedplatneÂho jsou vyrÏizovaÂny
do 15 dnuÊ a pravidelneÂ dodaÂvky jsou zahajovaÂny od nejblizÏsÏõÂ cÏaÂstky po oveÏrÏenõÂ uÂhrady prÏedplatneÂho nebo jeho zaÂlohy. CÏaÂstky vysÏleÂ v dobeÏ od
zaevidovaÂnõÂ prÏedplatneÂho do jeho uÂhrady jsou doposõÂlaÂny jednoraÂzoveÏ. ZmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ jsou provaÂdeÏny do 15 dnuÊ.
Reklamace: informace na tel. cÏõÂslech 516 205 207, 519 305 207. V põÂsemneÂm styku vzÏdy uvaÂdeÏjte ICÏO (praÂvnickaÂ osoba), rodneÂ cÏõÂslo (fyzickaÂ osoba).
Ï editelstvõÂ v BrneÏ cÏ. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
PodaÂvaÂnõÂ novinovyÂch zaÂsilek povoleno CÏeskou posÏtou, s. p., OdsÏteÏpnyÂ zaÂvod JizÏnõÂ Morava R

