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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění 
struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických 

produktů a elektřiny 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah  

ČÁST PRVNÍ 
Čl. I 

Bod 5 

5. V § 48 odst. 5 se slova „sazbou 8 415 Kč/1 000 l“ nahrazují slovy 
„stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému 
se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují“. 

32003L0096 Čl. 16 odst. 1 
a 5 

1. Aniž je dotčen odstavec 5, mohou členské státy 
uplatňovat pod finanční kontrolou osvobození od daně 
nebo sníženou daňovou sazbu na výrobky podléhající 
dani uvedené v článku 2, pokud jsou tyto výrobky 
složeny z jednoho nebo více následujících výrobků nebo 
tyto výrobky jeden nebo více z následujících výrobků 
obsahují: 

- výrobky kódů KN 1507 až 1518; 
- výrobky kódů KN 3824 90 55 a 3824 90 80 

až 3824 90 99 v souvislosti s jejich součástmi 
vyráběnými z biomasy; 

- výrobky kódů KN 2207 20 00 a 2905 11 00, 
které nejsou syntetického původu; 

- výrobky z biomasy včetně výrobků kódů KN 
4401 a 4402. 

Členské státy rovněž mohou pod finanční kontrolou 
uplatňovat sníženou daňovou sazbu na výrobky 
podléhající dani uvedené v článku 2, pokud tyto 
výrobky obsahují vodu (kódy KN 2201 a 2851 00 10). 
„Biomasou“ se rozumí biologicky rozložitelná část 
výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně 
rostlinných a živočišných látek), lesnictví 
a souvisejících odvětví, jakož i biologicky rozložitelná 
část průmyslového a obecního odpadu. 
5. Osvobození nebo snížení stanovená pro výrobky 
uvedené v odstavci 1 mohou být poskytována podle 
víceletého programu prostřednictvím povolení 
vydávaných správním orgánem hospodářskému 
subjektu na více než jeden kalendářní rok. Povolená 
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osvobození nebo snížení nesmí být uplatňována 
po období delší než šest po sobě jdoucích let. Toto 
období lze prodloužit. 
Jako součást víceletého programu povoleného správním 
orgánem před 31. prosincem 2012 mohou členské státy 
uplatňovat osvobození nebo snížení podle odstavce 1 
po 31. prosinci 2012, a to až do konce víceletého 
programu. Toto období nelze prodloužit. 

ČÁST PRVNÍ 
Čl. I 

Bod 6 

6. V § 48 odstavec 10 zní: 
   „(10) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 se zdaňují 
a) sazbou 1 180 Kč/1 000 l v případě rostlinných olejů uvedených 
pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které splňují kritéria 
udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji 
nebo používány pro pohon motorů, 
b) sazbou 1 800 Kč/1 000 l v případě metylesterů mastných kyselin 
uvedených pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které splňují 
kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k 
prodeji nebo používány pro pohon motorů, 
c) v ostatních případech stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v 
§ 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce 
přibližují.“. 

32003L0096 Čl. 16 odst. 1 
a 5 

1. Aniž je dotčen odstavec 5, mohou členské státy 
uplatňovat pod finanční kontrolou osvobození od daně 
nebo sníženou daňovou sazbu na výrobky podléhající 
dani uvedené v článku 2, pokud jsou tyto výrobky 
složeny z jednoho nebo více následujících výrobků nebo 
tyto výrobky jeden nebo více z následujících výrobků 
obsahují: 

- výrobky kódů KN 1507 až 1518; 
- výrobky kódů KN 3824 90 55 a 3824 90 80 

až 3824 90 99 v souvislosti s jejich součástmi 
vyráběnými z biomasy; 

- výrobky kódů KN 2207 20 00 a 2905 11 00, 
které nejsou syntetického původu; 

- výrobky z biomasy včetně výrobků kódů KN 
4401 a 4402. 

Členské státy rovněž mohou pod finanční kontrolou 
uplatňovat sníženou daňovou sazbu na výrobky 
podléhající dani uvedené v článku 2, pokud tyto 
výrobky obsahují vodu (kódy KN 2201 a 2851 00 10). 
„Biomasou“ se rozumí biologicky rozložitelná část 
výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně 
rostlinných a živočišných látek), lesnictví 
a souvisejících odvětví, jakož i biologicky rozložitelná 
část průmyslového a obecního odpadu. 
5. Osvobození nebo snížení stanovená pro výrobky 
uvedené v odstavci 1 mohou být poskytována podle 
víceletého programu prostřednictvím povolení 
vydávaných správním orgánem hospodářskému 
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subjektu na více než jeden kalendářní rok. Povolená 
osvobození nebo snížení nesmí být uplatňována 
po období delší než šest po sobě jdoucích let. Toto 
období lze prodloužit. 
Jako součást víceletého programu povoleného správním 
orgánem před 31. prosincem 2012 mohou členské státy 
uplatňovat osvobození nebo snížení podle odstavce 1 
po 31. prosinci 2012, a to až do konce víceletého 
programu. Toto období nelze prodloužit. 

ČÁST PRVNÍ 
Čl. I 

Bod 16 

16. V § 54 odst. 3 větě druhé se slova „odpovídající dani vypočtené 
z množství“ nahrazují slovy „11 310 Kč/1 000 litrů“. 

32003L0096 Čl. 16 odst. 1 
a 5 

1. Aniž je dotčen odstavec 5, mohou členské státy 
uplatňovat pod finanční kontrolou osvobození od daně 
nebo sníženou daňovou sazbu na výrobky podléhající 
dani uvedené v článku 2, pokud jsou tyto výrobky 
složeny z jednoho nebo více následujících výrobků nebo 
tyto výrobky jeden nebo více z následujících výrobků 
obsahují: 

- výrobky kódů KN 1507 až 1518; 
- výrobky kódů KN 3824 90 55 a 3824 90 80 

až 3824 90 99 v souvislosti s jejich součástmi 
vyráběnými z biomasy; 

- výrobky kódů KN 2207 20 00 a 2905 11 00, 
které nejsou syntetického původu; 

- výrobky z biomasy včetně výrobků kódů KN 
4401 a 4402. 

Členské státy rovněž mohou pod finanční kontrolou 
uplatňovat sníženou daňovou sazbu na výrobky 
podléhající dani uvedené v článku 2, pokud tyto 
výrobky obsahují vodu (kódy KN 2201 a 2851 00 10). 
„Biomasou“ se rozumí biologicky rozložitelná část 
výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně 
rostlinných a živočišných látek), lesnictví 
a souvisejících odvětví, jakož i biologicky rozložitelná 
část průmyslového a obecního odpadu. 
5. Osvobození nebo snížení stanovená pro výrobky 
uvedené v odstavci 1 mohou být poskytována podle 
víceletého programu prostřednictvím povolení 
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vydávaných správním orgánem hospodářskému 
subjektu na více než jeden kalendářní rok. Povolená 
osvobození nebo snížení nesmí být uplatňována 
po období delší než šest po sobě jdoucích let. Toto 
období lze prodloužit. 
Jako součást víceletého programu povoleného správním 
orgánem před 31. prosincem 2012 mohou členské státy 
uplatňovat osvobození nebo snížení podle odstavce 1 
po 31. prosinci 2012, a to až do konce víceletého 
programu. Toto období nelze prodloužit. 

 

 

Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 

32003L0096 
Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických 
produktů a elektřiny 
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