
VI. 
 

 

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s předpisy EU 

1) Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., 

o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Poznámka 

pod čarou 

č. 1 

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný 

řádek doplňuje věta  

Směrnice Rady (EU) 2020/1151 ze dne 29. července 

2020, kterou se mění směrnice 92/83/EHS 

o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu 

a alkoholických nápojů. 

32020L1151 Čl. 2 odst. 1 Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

Poznámka 

pod čarou 

č. 1 

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný 

řádek doplňuje věta  

Směrnice Rady (EU) 2019/2235 ze dne 16. prosince 

2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES 

o společném systému daně z přidané hodnoty a 

směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních 

daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie. 

 

32019L2235 Čl. 3 Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

Poznámka 

pod čarou č. 

17a 

 

Poznámka pod čarou č. 17a zní: 
17a) Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 

15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí 

opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném 

systému daně z přidané hodnoty, v platném znění. 

32011R0282 Příloha II Formulář osvědčení 

§3a odst. 1 

písm. a)  

(1) Kódem nomenklatury se pro účely  

a) daně z lihu, daně z piva a daně z vína a meziproduktů 

rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené 

v nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o 

společném celním sazebníku8)), ve znění platném k 1. 

lednu 2002 2019, 

32020L1151 Čl. 26  Odkazy na kódy KN obsažené v této směrnici odkazují na kódy 

kombinované nomenklatury uvedené v prováděcím nařízení Komise 

(EU) 2018/1602*, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 

2658/87*.  

§ 11 odst. 1 

písm. c) 

(1) Od daně jsou osvobozeny vybrané výrobky  

c) dopravené z území jiného členského státu na 

daňové území České republiky pro ozbrojené síly 

jiného členského státu, které se podílejí na obranném 

32019L2235 Čl. 2 V čl. 12 odst. 1 směrnice 2008/118/ES se vkládá nové písmeno, 

které zní:  

„ba) ozbrojenými silami jiných členských států než členského státu, 

ve kterém vznikla daňová povinnost ke spotřební dani, k použití 
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úsilí vynakládaném na provádění činnosti Evropské 

unie v rámci společné bezpečnostní a obranné 

politiky, pro použití těmito ozbrojenými silami nebo 

civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo 

k zásobování jejich jídelen; tyto výrobky mohou být 

dopravovány z jiného členského státu pouze 

s doklady podle § 27 nebo 27c a s osvědčením o 

osvobození od spotřební daně podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie, kterým se 

stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném 

systému daně z přidané hodnoty17a)(dále jen 

„osvědčení o osvobození od spotřební daně“), které 

potvrzuje Ministerstvo obrany. 

těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci, kteří je 

doprovázejí, nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly 

podílejí na obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti 

Unie v rámci společné bezpečností a obranné politiky;“. 

32008L0118 

 

Čl. 13 odst. 

1 

1. Aniž je dotčen čl. 21 odst. 1, musí být zboží podléhající spotřební 

dani, které je přepravováno v režimu s podmíněným osvobozením 

od daně příjemci podle čl. 12 odst. 1, provázeno osvědčením o 

osvobození od daně.; 

32011R0282 Příloha II Formulář osvědčení 

§ 15a odst. 1 Vracení daně ozbrojeným silám cizích států  

(1) Nárok na vrácení daně vznikne ozbrojeným silám 

vysílajícího státu24a), které nakoupí zdaněné vybrané 

výrobky pro použití těmito ozbrojenými silami nebo 

civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo 

k zásobování jejich jídelen, pokud jde o ozbrojené 

síly 

a) jiného členského státu, které se podílejí na 

obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti 

Evropské unie v rámci společné bezpečnostní a 

obranné politiky, nebo 

b) státu, který je členem Organizace Severoatlantické 

smlouvy, nebo státu zúčastněného v Partnerství 

pro mír; toto vrácení daně se nevztahuje na 

ozbrojené síly České republiky 

32019L2235 Čl. 2 V čl. 12 odst. 1 směrnice 2008/118/ES se vkládá nové písmeno, 

které zní:  

„ba) ozbrojenými silami jiných členských států než členského státu, 

ve kterém vznikla daňová povinnost ke spotřební dani, k použití 

těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci, kteří je 

doprovázejí, nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly 

podílejí na obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti 

Unie v rámci společné bezpečností a obranné politiky;“. 

32008L0118 

 

Čl. 12 odst. 

2 

Osvobození od daně  

2. Uplatnění těchto osvobození od daně může hostitelský stát 

podmínit nebo omezit. Členské státy mohou osvobození přiznat 

formou vrácení spotřební daně. 

§ 15a odst. 4 (4) Do limitu pro vrácení daně stanoveného v odstavcích 

2 a 3 se započítává i výše daně připadající na vybrané 

výrobky osvobozené od daně podle § 11 odst. 1 písm. a), 

c) nebo d) dopravené z jiného členského státu nebo 

dovezené ozbrojeným silám vysílajícího státu nebo 

civilním zaměstnancům doprovázejícím tyto ozbrojené 

síly ve stejném zdaňovacím období, kterého se 

uplatňovaný nárok týká. 

32019L2235 Čl. 2 V čl. 12 odst. 1 směrnice 2008/118/ES se vkládá nové písmeno, 

které zní:  

„ba) ozbrojenými silami jiných členských států než členského státu, 

ve kterém vznikla daňová povinnost ke spotřební dani, k použití 

těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci, kteří je 

doprovázejí, nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly 

podílejí na obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti 

Unie v rámci společné bezpečností a obranné politiky;“. 

32008L0118 

 

Čl. 12 odst. 

2 

Osvobození od daně  

2. Uplatnění těchto osvobození od daně může hostitelský stát 

podmínit nebo omezit. Členské státy mohou osvobození přiznat 
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formou vrácení spotřební daně. 

§ 25 odst. 1 

písm. a) bod 

3 

(1) Vybrané výrobky lze v režimu podmíněného 

osvobození od daně dopravovat mezi členskými státy, 

pokud vybrané výrobky jsou dopravovány z daňového 

skladu umístěného  

a) v jiném členském státě nebo od oprávněného 

odesílatele z jiného členského státu  

1. provozovateli daňového skladu nebo oprávněnému 

příjemci, jimž bylo vydáno povolení na daňovém území 

České republiky,  

2. do místa vývozu vybraných výrobků na daňovém 

území České republiky, nebo  

3. příjemci podle § 11 odst. 1 písm. c), d) nebo e), 

32019L2235 Čl. 2 V čl. 12 odst. 1 směrnice 2008/118/ES se vkládá nové písmeno, 

které zní:  

„ba) ozbrojenými silami jiných členských států než členského státu, 

ve kterém vznikla daňová povinnost ke spotřební dani, k použití 

těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci, kteří je 

doprovázejí, nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly 

podílejí na obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti 

Unie v rámci společné bezpečností a obranné politiky;“. 

32008L0118 

 

Čl. 17 odst. 

1 písm. a) 

bod  iv) 

1. Zboží podléhající spotřební dani může být přepravováno v režimu 

s podmíněným osvobozením od daně na území Společenství, včetně 

přepravy zboží přes třetí zemi nebo třetí území,  

a) z daňového skladu  

i) do jiného daňového skladu,  

ii) registrovanému příjemci, 

iii) do místa, kde zboží podléhající spotřební dani opouští území 

Společenství, jak je uvedeno v čl. 25 odst. 1, 

iv) příjemci podle čl. 12 odst. 1, je-li zboží odesláno z jiného 

členského státu; 

§ 27 odst. 7 (7) Provozovatel odesílajícího daňového skladu, který 

poskytl zajištění daně, nebo oprávněný odesílatel, který 

poskytl zajištění daně, může v průběhu dopravy 

vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození 

od daně změnit příjemce nebo místo ukončení dopravy, 

pokud se nejedná o dopravu osobám uvedeným v § 11 

odst. 1 písm. c) nebo e). Změna se provede postupem 

uvedeným v nařízení Komise, kterým se provádí 

směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní28). 

32019L2235 Čl. 2 V čl. 12 odst. 1 směrnice 2008/118/ES se vkládá nové písmeno, 

které zní:  

„ba) ozbrojenými silami jiných členských států než členského státu, 

ve kterém vznikla daňová povinnost ke spotřební dani, k použití 

těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci, kteří je 

doprovázejí, nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly 

podílejí na obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti 

Unie v rámci společné bezpečností a obranné politiky;“. 

32008L0118 

 

Čl. 21 odst. 

8 

8. Během přepravy v režimu s podmíněným osvobozením od daně 

může odesílatel prostřednictvím elektronického systému změnit 

místo určení a uvést nové místo určení, kterým musí být jedno z 

míst určení uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. a) bodě i), ii) nebo iii) 

nebo případně odst. 2. 

§ 27a odst. 2 (2) Po přijetí vybraných výrobků osobami uvedenými v 

§ 11 odst. 1 písm. c) nebo  e) předloží tito příjemci 

nejdéle do 5 pracovních dní po ukončení dopravy podle 

§ 25 odst. 1 písm. a) bodu 3 doklad obsahující stejné 

údaje jako oznámení o přijetí vybraných výrobků v 

režimu podmíněného osvobození od daně pomocí 

elektronického systému a osvědčení o osvobození od 

32019L2235 Čl. 2 V čl. 12 odst. 1 směrnice 2008/118/ES se vkládá nové písmeno, 

které zní:  

„ba) ozbrojenými silami jiných členských států než členského státu, 

ve kterém vznikla daňová povinnost ke spotřební dani, k použití 

těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci, kteří je 

doprovázejí, nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly 

podílejí na obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti 
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spotřební daně správci daně místně příslušnému podle 

sídla nebo místa pobytu. Nemá-li příjemce sídlo nebo 

místo pobytu na daňovém území České republiky, 

předloží toto oznámení správci daně vykonávajícímu 

působnost na území hlavního města Prahy. Ztráty a 

znehodnocení, ke kterým došlo v průběhu dopravy, s 

výjimkou nepředvídatelných ztrát nebo znehodnocení, 

příjemce uvede v oznámení o přijetí vybraných výrobků 

v režimu podmíněného osvobození od daně. Náležitosti 

oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu 

podmíněného osvobození od daně stanoví nařízení 

Komise, kterým se provádí směrnice Rady o obecné 

úpravě spotřebních daní28). Náležitosti osvědčení o 

osvobození od spotřební daně stanoví nařízení Komise o 

osvědčení o osvobození od spotřební daně17a). 

Unie v rámci společné bezpečností a obranné politiky;“. 

32008L0118 

 

Čl. 24 odst. 

1 

1. Po přijetí zboží podléhajícího spotřební dani na kterémkoli z míst 

určení uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. a) bodech i), ii) a iv) a odst. 

2 předloží příjemce příslušným orgánům neprodleně, avšak nejdéle 

do pěti pracovních dní po ukončení přepravy, s výjimkou případů 

příslušným orgánům uspokojivě zdůvodněných, oznámení o jeho 

přijetí (dále jen „oznámení o přijetí zboží“) pomocí elektronického 

systému. 

32008L0118 

 

Čl. 24 odst. 

2  

2. Příslušné orgány členského státu určení stanoví způsoby 

předkládání oznámení o přijetí zboží příjemci uvedenými v čl. 12 

odst. 1. 

§ 28 odst. 1 (1) K porušení režimu podmíněného osvobození od daně 

během dopravy dojde, s výjimkou případů uvedených 

v odstavci 2, jestliže u dopravovaných vybraných 

výrobků není ve stanovené lhůtě ukončena jejich 

doprava do daňového skladu, oprávněnému příjemci, na 

místo přímého dodání, na místo vývozu, osobě uvedené 

v § 11 odst. 1 písm. c), d) nebo e) nebo příjemci podle 

směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a) 

v jiném členském státě.  

 

32019L2235 Čl. 2 V čl. 12 odst. 1 směrnice 2008/118/ES se vkládá nové písmeno, 

které zní:  

„ba) ozbrojenými silami jiných členských států než členského státu, 

ve kterém vznikla daňová povinnost ke spotřební dani, k použití 

těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci, kteří je 

doprovázejí, nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly 

podílejí na obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti 

Unie v rámci společné bezpečností a obranné politiky;“. 

32008L0118 

 

Čl. 10 odst. 

6 

6. Pro účely tohoto článku se „nesrovnalostí“ rozumí situace, která 

nastala během přepravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu 

s podmíněným osvobozením od daně, jiná než podle čl. 7 odst. 4, 

kvůli níž nebyla přeprava nebo část přepravy zboží podléhajícího 

spotřební dani ukončena v souladu s čl. 20 odst. 2. 

§ 67 odst. 3 a 

4 

(3) Na líh se hledí jako na nedenaturovaný také, 

pokud je zjištěno, že 

a) obsahuje jiný denaturační prostředek než 

denaturační prostředek pro zvláštní denaturaci, 

kterým by měl být tento líh zvláštně denaturován 

podle zákona upravujícího líh, menší množství 

denaturačního prostředku, než je stanoveno v zákoně 

upravujícím líh, nebo je zvláštně denaturovaný líh 

použit pro jiný účel než účel stanovený v zákoně 

upravujícím líh, 

b) obsahuje jiný denaturační prostředek než 

32020L1151 Čl. 1 odst. 

15 písm. a) 

bod i)  

(čl. 27 odst. 

1 písm. b) 

směrnice 

92/83/EHS) 

1. Členské státy osvobodí výrobky, na které se vztahuje tato 

směrnice, od harmonizované spotřební daně za podmínek, které 

samy stanoví za účelem zajištění správného a jednoznačného 

uplatňování těchto úlev a předcházení daňovým únikům, vyhýbání 

se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu, 

b) jsou-li tyto výrobky používány v rámci procesu výroby 

jakéhokoli výrobku, který není určen pro lidskou spotřebu, pokud 

byl daný líh denaturován v souladu s požadavky jakéhokoli 

členského státu pro stanovený účel.  

Osvobození od daně se uplatní, když takovýto denaturovaný líh:  

– byl začleněn do výrobku, který není určen k lidské spotřebě,  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBYAG8YVY)



 

5 

 

denaturační prostředek pro obecnou denaturaci, 

kterým by měl být tento líh denaturován podle 

nařízení Komise o vzájemném uznávání postupů 

úplné denaturace lihu pro účely osvobození 

od spotřební daně70), nebo menší množství 

denaturačního prostředku, než je stanoveno v tomto 

nařízení,  

c) došlo k daňovému zneužití výrobku obsahujícího 

líh zvláštně denaturovaný, který je denaturován v 

souladu s právními předpisy jiného členského státu, 

nebo 

d) došlo k daňovému zneužití lihu obecně 

denaturovaného, který je denaturován v souladu s 

nařízením Komise o vzájemném uznávání postupů 

úplné denaturace lihu pro účely osvobození od 

spotřební daně70). 

 

(4) V případě odstavce 3 písm. c) nebo d) 

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem 

zemědělství rozhodne, že líh není osvobozen od daně, 

a dále postupuje podle směrnice o harmonizaci 

struktury spotřebních daní z alkoholu a 

alkoholických nápojů47a). Rozhodnutí Komise podle 

směrnice o harmonizaci struktury spotřebních daní z 

alkoholu a alkoholických nápojů47a), na základě 

kterého nemělo dojít k rozhodnutí, že líh není 

osvobozen, se použije ode dne oznámení tohoto 

rozhodnutí Komise. 

 

Poznámka pod čarou č. 70 zní: 
70) Nařízení Komise (ES) č. 3199/93 ze dne 22. 

listopadu 1993 o vzájemném uznávání postupů úplné 

denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební 

daně, v platném znění. 

nebo  

– se používá k údržbě a čištění výrobního zařízení používaného pro 

tento konkrétní výrobní proces.  

Členské státy použijí kapitolu IV směrnice 2008/118/ES na přepravu 

denaturovaného lihu, který ještě nebyl začleněn do výrobku, který 

není určen k lidské spotřebě; 

Čl. 1 odst. 

15 písm. a) 

bod i)  

(čl. 27 odst. 

1 písm. a) 

směrnice 

92/83/EHS) 

1. Členské státy osvobodí výrobky, na které se vztahuje tato 

směrnice, od harmonizované spotřební daně za podmínek, které 

samy stanoví za účelem zajištění správného a jednoznačného 

uplatňování těchto úlev a předcházení daňovým únikům, vyhýbání 

se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu, 

a) jsou-li tyto výrobky distribuovány ve formě lihu, který byl plně 

denaturován v souladu s požadavky členského státu, kde byl 

propuštěn ke spotřebě, pokud tyto požadavky byly řádně písemně 

oznámeny a povoleny v souladu s odstavci 3 a 4 tohoto článku.  

Členské státy použijí kapitolu V směrnice 2008/118/ES; 

Čl. 1 odst. 

15 písm. c)   

(čl. 27 odst. 

5 směrnice 

92/83/EHS) 

5. Zjistí-li členský stát, že osvobození určitého výrobku od daně 

podle odst. 1 písm. a) nebo b) tohoto článku vede k daňovému 

úniku, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo k zneužití daňového 

režimu, může odmítnout osvobození udělit nebo už udělené 

osvobození zrušit. Členský stát toto odmítnutí nebo zrušení 

neprodleně písemně oznámí Komisi spolu se všemi relevantními 

informacemi o daňovém úniku, vyhýbání se daňovým povinnostem 

nebo zneužití daňového režimu. Pokud se Komise domnívá, že 

nemá veškeré nezbytné informace, kontaktuje do jednoho měsíce od 

obdržení těchto informací dotčený členský stát a upřesní, které další 

informace požaduje. Poté, co má Komise veškeré informace, které 

považuje za nezbytné, předá dané oznámení do jednoho měsíce 

ostatním členským státům. Konečné rozhodnutí se přijme 

přezkumným postupem podle čl. 28a odst. 2 nejpozději čtyři měsíce 

po předání oznámení ostatním členským státům. Členské státy 

nejsou povinny přiznat tomuto rozhodnutí zpětnou působnost. 

§ 71 odst. 1 

písm. d) 

(1) Od daně je také osvobozen líh 

d) pro výrobu a přípravu léčiv podle zákona o léčivech 

nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie 69), 

 

Poznámka pod čarou č. 69 zní: 

32020L1151 Čl. 1 odst. 

15 písm. a) 

bod ii)  

(čl. 27 odst. 

1 písm. d) 

směrnice 

1. Členské státy osvobodí výrobky, na které se vztahuje tato 

směrnice, od harmonizované spotřební daně za podmínek, které 

samy stanoví za účelem zajištění správného a jednoznačného 

uplatňování těchto úlev a předcházení daňovým únikům, vyhýbání 

se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu, 

 „d) jsou-li tyto výrobky používány k výrobě léčivých přípravků 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBYAG8YVY)



 

6 

 

69) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních 

léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES, 

v platném znění. 

 

92/83/EHS) uvedených ve směrnicích Evropského parlamentu a Rady 

2001/82/ES* a 2001/83/ES**.  

* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. 

listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních 

léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28. 11. 2001, s. 1).  

** Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. 

listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních 

léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28. 11. 2001, s. 67).“; 

§ 71a   71a 

Doprava denaturovaného lihu mezi členskými státy 

(1) Obecně denaturovaný líh lze ve volném daňovém 

oběhu mezi členskými státy dopravovat pro účely 

podnikání pouze se zjednodušeným průvodním 

dokladem.   

(2) Na dopravu zvláštně denaturovaného lihu mezi 

členskými státy se použijí ustanovení upravující 

dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného 

osvobození od daně mezi členskými státy. 

32020L1151 Čl. 1 odst. 

15 písm. a) 

bod i)  

(čl. 27 odst. 

1 písm. a) 

závětí 

směrnice 

92/83/EHS) 

1. Členské státy osvobodí výrobky, na které se vztahuje tato 

směrnice, od harmonizované spotřební daně za podmínek, které 

samy stanoví za účelem zajištění správného a jednoznačného 

uplatňování těchto úlev a předcházení daňovým únikům, vyhýbání 

se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu, 

a) jsou-li tyto výrobky distribuovány ve formě lihu, který byl plně 

denaturován v souladu s požadavky členského státu, kde byl 

propuštěn ke spotřebě, pokud tyto požadavky byly řádně písemně 

oznámeny a povoleny v souladu s odstavci 3 a 4 tohoto článku.  

Členské státy použijí kapitolu V směrnice 2008/118/ES; 

Čl. 1 odst. 

15 písm. a) 

bod i)  

(čl. 27 odst. 

1 písm. b) 

závětí 

směrnice 

92/83/EHS) 

1. Členské státy osvobodí výrobky, na které se vztahuje tato 

směrnice, od harmonizované spotřební daně za podmínek, které 

samy stanoví za účelem zajištění správného a jednoznačného 

uplatňování těchto úlev a předcházení daňovým únikům, vyhýbání 

se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu, 

b) jsou-li tyto výrobky používány v rámci procesu výroby 

jakéhokoli výrobku, který není určen pro lidskou spotřebu, pokud 

byl daný líh denaturován v souladu s požadavky jakéhokoli 

členského státu pro stanovený účel.  

Osvobození od daně se uplatní, když takovýto denaturovaný líh:  

– byl začleněn do výrobku, který není určen k lidské spotřebě,  

nebo  

– se používá k údržbě a čištění výrobního zařízení používaného pro 

tento konkrétní výrobní proces.  

Členské státy použijí kapitolu IV směrnice 2008/118/ES na přepravu 

denaturovaného lihu, který ještě nebyl začleněn do výrobku, který 

není určen k lidské spotřebě; 

§ 81 odst. 3 (3) Prováděcí právní předpis stanoví velký Ballingův 

vzorec a metody určení extraktu původní mladiny. Pro 

účely metody určení extraktu původní mladiny se 

neberou v potaz složky piva přidané po skončení 

32020L1151 Čl. 1 odst. 1  

(čl. 3 odst. 1 

třetí 

pododstavec 

Odchylně od druhého pododstavce mohou členské státy, které ke dni 

29. července 2020 neberou pro účely měření stupňů Plato v potaz 

složky piva, jež byly přidány po kvašení, v této praxi pokračovat do 

31. prosince 2030. 
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kvašení. směrnice 

92/83/EHS) 

§ 81 odst. 3 

(účinnost k 

1. 1. 2031) 

(3) Prováděcí právní předpis stanoví velký Ballingův 

vzorec a metody určení extraktu původní mladiny. Pro 

účely metody určení extraktu původní mladiny se 

berou v potaz všechny složky piva, včetně složek 

přidaných po skončení kvašení. 

32020L1151 Čl. 1 odst. 1 

(čl. 3 odst. 1 

druhý 

pododstavec 

směrnice 

92/83/EHS) 

Směrnice 92/83/EHS se mění takto:  

1) V čl. 3 odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:  

„Pro účely měření stupňů Plato se berou v potaz všechny složky 

piva, včetně složek přidaných po skončení kvašení. 

§ 85 odst. 5 (5) Snížená sazba daně z piva pro malé nezávislé 

pivovary se použije také na pivo, které je dopraveno 

z jiného členského státu na daňové území České 

republiky, pokud je vyrobeno osobou, které bylo 

příslušným orgánem jiného členského státu vydáno 

osvědčení podle právních předpisů tohoto jiného 

členského státu obdobné osvědčení podle § 132, nebo 

která vydala osvědčení podle nařízení Komise 

upravujícího požadavky týkající se vystavení 

správního dokladu pro dopravu zboží v případě 

vlastní certifikace; toto osvědčení je součástí 

daňového přiznání, pokud je v něm na pivo 

uplatněna snížená sazba daně z piva. 

31992L0083 Čl. 4 odst. 3 3. Členské státy zabezpečí, aby případné nižší sazby, které zavedou, 

platily stejně i pro pivo dovezené na jejich území z malých 

nezávislých pivovarů nacházejících se v jiných členských státech. 

Zejména musí zajistit, aby na žádnou jednotlivou dodávku z jiného 

členského státu nebyla uvalena vyšší daň než na odpovídající 

vnitrostátní dodávku. 

32020L1151 Čl. 1 odst. 

13 (nový čl. 

23a odst. 3 

směrnice 

92/83/EHS) 

3. Členské státy za podmínek, jež přijmou pro účely zajištění 

správného a jednoznačného uplatňování tohoto článku a zamezení 

veškerých daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem 

nebo zneužití daňového režimu, uznají osvědčení pro výrobce 

uvedené v čl. 4 odst. 1, čl. 9a odst. 1, čl. 13a odst. 1, čl. 18a odst. 1 a 

čl. 22 odst. 1 vydané jiným členským státem, s výjimkou řádně 

odůvodněných okolností.  

§ 93 odst. 2 

písm. a) a b) 

2) Šumivým vínem se pro účely tohoto zákona rozumí 

všechny výrobky, které jsou plněny do lahví s hřibovitou 

zátkou pro šumivé víno, která je upevněná zvláštním 

úchytným zařízením, nebo které při uzavřeném obsahu 

při 20 °C mají přetlak 3 bary a více, který lze odvodit 

z přítomnosti rozpuštěného oxidu uhličitého, a které jsou 

uvedené pod následujícími kódy nomenklatury:  

a) 2204 10, 2204 21 10 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 

08, 2204 21 09, 2204 29 10 a 2205, jejichž skutečný 

obsah alkoholu60) přesahuje 1,2 % objemových, ale 

nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je 

obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez 

přídavku lihu,  

b) 2206 00 31, 2206 00 39 a pod kódy nomenklatury 

2204 10, 2204 21 10 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 

08, 2204 21 09, 2204 29 10, 2205, pokud nejsou 

zahrnuty pod písmenem a), jejichž skutečný obsah 

alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 

13 % objemových, nebo 

32020L1151 Čl. 1 odst. 3 

(čl. 8 bod 2 

směrnice 

92/83/EHS) 

 

3) V čl. 8 bodě 2 se návětí nahrazuje tímto:  

„2. „šumivým vínem“ rozumějí všechny výrobky kódů KN 2204 10, 

2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 a 

2205,“ 

32020L1151 Čl. 1 odst. 5 

(čl. 12 odst. 

2 směrnice 

92/83/EHS) 

5) V čl. 12 bodě 2 se návětí nahrazuje tímto:  

„2. „ostatními šumivými kvašenými nápoji“ rozumějí všechny 

výrobky kódů KN 2206 00 31 a 2206 00 39, jakož i výrobky kódů 

KN 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 

29 10 a 2205, které nejsou zmíněny výše v článku 8 a“.  
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§ 132 Vydání osvědčení pro účely uplatnění snížené sazby 

daně v jiném členském státě 

(1) Správce daně na žádost osoby, která na daňovém 

území České republiky vyrábí líh, pivo, víno, ostatní 

kvašené nápoje nebo meziprodukty, vydá pro účely 

uplatnění snížené sazby daně v jiném členském státě 

osvědčení potvrzující její výrobu daného druhu 

vybraných výrobků za bezprostředně předcházející 

kalendářní rok a splnění podmínek nezávislosti. 

(2) Žádost podle odstavce 1 se podává samostatně pro 

každý druh vybraných výrobků. 

(3) Osvědčení podle odstavce 1 se vydává na 

kalendářní rok.  

(4) Vzor osvědčení podle odstavce 1 stanoví nařízení 

Komise stanovující formulář pro osvědčení malého 

nezávislého výrobce. 

(5) Správce daně žádost podle odstavce 1 zamítne, 

pokud osoba podle odstavce 1 nesplňuje podmínky 

nezávislosti, vyrábí daný druh vybraných výrobků v 

licenci nebo výroba daného druhu vybraných 

výrobků, pro který tato osoba žádá o vydání 

osvědčení, za bezprostředně předcházející kalendářní 

rok překročí v případě 

a) lihu 10 hl etanolu, 

b) piva 200 000 hl, 

c) vína 1 000 hl, 

d) ostatních kvašených nápojů 15 000 hl, 

e) meziproduktů 250 hl. 

(6) Správce daně rozhodne o žádosti podle odstavce 1 

ve lhůtě 30 dnů ode dne podání této žádosti; běh této 

lhůty však započne nejdříve 1. ledna kalendářního 

roku, na který se osvědčení vydává.  Ve zvlášť 

složitých případech může tuto lhůtu prodloužit 

nejblíže nadřízený správce daně. O tomto 

prodloužení lhůty správce daně žadatele vhodným 

způsobem vyrozumí. 

32020L1151 Čl. 1 odst. 

13 (nový čl. 

23a odst. 1 

směrnice 

92/83/EHS) 

1. Za podmínek, jež přijmou pro zajištění jednoznačného 

uplatňování článků 4, 9a, 13a a 18a a čl. 22 odst. 1, 2 a 3 této 

směrnice, členské státy na vyžádání vydají malým nezávislým 

výrobcům usazeným na jejich území roční osvědčení potvrzující v 

relevantních případech jejich celkovou roční výrobu uvedenou v 

uvedených ustanoveních a jejich soulad s relevantními kritérii 

stanovenými v čl. 4 odst. 2, čl. 9a odst. 2, čl. 13a odst. 4, čl. 18a 

odst. 3 a čl. 22 odst. 2 této směrnice. Správní doklad pro dopravu 

zboží podle kapitoly IV nebo V směrnice 2008/118/ES se odkazuje 

na toto osvědčení uvedené v tomto odstavci. 

  

§ 133  Podmínky nezávislosti pro vydání osvědčení pro 

účely uplatnění snížené sazby daně v jiném členském 

státě 

(1) Osoba podle § 132 odst. 1 splňuje podmínky 

32020L1151 Čl. 1 odst. 

13 (nový čl. 

23a odst. 1 

směrnice 

1. Za podmínek, jež přijmou pro zajištění jednoznačného 

uplatňování článků 4, 9a, 13a a 18a a čl. 22 odst. 1, 2 a 3 této 

směrnice, členské státy na vyžádání vydají malým nezávislým 

výrobcům usazeným na jejich území roční osvědčení potvrzující v 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBYAG8YVY)



 

9 

 

nezávislosti, pokud jí provozovaný daňový sklad pro 

výrobu toho druhu vybraných výrobků, pro který 

tato osoba žádá o vydání osvědčení,  

a) není právně ani hospodářsky závislý na jiném 

daňovém skladu daného druhu vybraných výrobků a 

b) není svými nadzemními ani podzemními 

provozními a skladovacími prostorami technologicky 

či jinak propojen s prostorami jiného daňového 

skladu daného druhu vybraných výrobků. 

(2) Daňový sklad je právně nebo hospodářsky závislý, 

pokud 

a) je jiným daňovým skladem pro výrobu daného 

druhu vybraných výrobků vlastněno více než 50 % 

podílu na čistém majetku nebo disponováno více než 

50 % hlasovacích práv, 

b) chybí některý hlavní výrobní provozní soubor 

tohoto daňového skladu, nebo 

c) byla uzavřena jakákoliv dohoda, z níž lze dovodit 

přímou nebo nepřímou hospodářskou nebo právní 

závislost na jiném daňovém skladu pro výrobu 

daného druhu vybraných výrobků. 58) 

(3) Osoba podle § 132 odst. 1 se považuje za osobu, 

která splňuje podmínky nezávislosti, také, pokud jí 

provozovaný daňový sklad je právně či hospodářsky 

závislý; to neplatí pro výrobu lihu. Za výrobu daného 

druhu vybraných výrobků takové osoby se považuje 

souhrnná výroba všech právně či hospodářsky 

závislých vzájemně propojených výrobců. 

92/83/EHS) relevantních případech jejich celkovou roční výrobu uvedenou v 

uvedených ustanoveních a jejich soulad s relevantními kritérii 

stanovenými v čl. 4 odst. 2, čl. 9a odst. 2, čl. 13a odst. 4, čl. 18a 

odst. 3 a čl. 22 odst. 2 této směrnice. Správní doklad pro dopravu 

zboží podle kapitoly IV nebo V směrnice 2008/118/ES se odkazuje 

na toto osvědčení uvedené v tomto odstavci. 

  

§ 134 odst. 1 (1) Pro účely potvrzení výroby podle § 132 odst. 1 se 

vínem rozumí  

a) všechny výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 

2204 a 2205, s výjimkou vína podle písmene b),  

1. jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % 

objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li 

alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně 

kvasného původu bez přídavku lihu, nebo 

2. jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 15 % 

objemových, ale nepřesahuje 18 % objemových, 

pokud byly vyrobeny bez jakéhokoli obohacování a 

je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, 

31992L0083 Čl. 8 odst. 1 Pro účely této směrnice se 

1. "tichým vínem" rozumějí všechny výrobky kódů KN 2204 a 

2205, s výjimkou šumivého vína, jak je vymezeno v odstavci 2 

tohoto článku, 

- jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale 

nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol obsažený v hotovém 

výrobku plně kvasného původu, 

- jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 15 % objemových, ale 

nepřesahuje 18 % objemových, pokud byly vyrobeny bez jakéhokoli 

obohacování a je-li alkohol obsažený v hotovém výrobku plně 

kvasného původu; 
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plně kvasného původu bez přídavku lihu, 

b) všechny výrobky uvedené pod kódy nomenklatury 

2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 

09, 2204 29 10 a 2205, které jsou plněny do lahví s 

hřibovitou zátkou pro šumivé víno, která je upevněná 

zvláštním úchytným zařízením, nebo které při 

uzavřeném obsahu při 20 °C mají přetlak 3 bary a 

více, který lze odvodit z přítomnosti rozpuštěného 

oxidu uhličitého, a jejichž skutečný obsah alkoholu60) 

přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15 % 

objemových, je-li alkohol, který je obsažený v 

hotovém výrobku, plně kvasného původu bez 

přídavku lihu. 

   Čl. 8 odst. 2 2. "šumivým vínem" rozumějí všechny výrobky kódů KN 220410, 

22042110, 22042910 a 2205 a 

- které jsou plněny do lahví s "hřibovitou zátkou", jež je upevněna 

sponou nebo vázáním, nebo které mají díky obsahu oxidu uhličitého 

v roztoku přetlak tři bary nebo větší, 

- jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale 

nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol obsažený v hotovém 

výrobku plně kvasného původu. 

  32020L1151 Článek 1 

odst. 3 

(čl. 8 bod 2 

směrnice 

92/83/EHS) 

 

3) V čl. 8 bodě 2 se návětí nahrazuje tímto:  

„2. „šumivým vínem“ rozumějí všechny výrobky kódů KN 2204 10, 

2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 a 

2205,“ 

§ 134 odst. 2 (2) Pro účely potvrzení výroby podle § 132 odst. 1 se 

ostatním kvašeným nápojem rozumí kvašené nápoje 

získané zkvašením ovoce, bobulovin, zeleniny, 

medového roztoku či zkvašením čerstvé nebo 

koncentrované šťávy získané z těchto surovin, které 

jsou uvedeny pod kódy nomenklatury 

a) 2204 a 2205, nejsou-li uvedeny v odstavci 1, a 2206, 

s výjimkou piva a ostatních kvašených nápojů 

uvedených pod písmenem b), jejichž skutečný obsah 

alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale 

nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol obsažený 

v hotovém výrobku plně kvasného původu bez 

přídavku lihu s výjimkou přídavku lihu použitého k 

32020L1151 Článek 1 

odst. 7 

(nový čl. 13a 

odst. 2 

směrnice 

92/83/EHS) 

 

2. Pro účely tohoto článku musí být ostatní kvašené nápoje získané 

zkvašením ovoce, bobulovin, zeleniny, medového roztoku či 

zkvašením čerstvé nebo koncentrované šťávy získané z výše 

uvedených produktů. Členské státy nepovolí, aby byl pro účely 

výroby ostatních kvašených nápojů přidán jakýkoli jiný alkohol či 

alkoholický nápoj. Pro účely tohoto článku se za přidání alkoholu 

pro účely výroby ostatních kvašených nápojů nepovažuje přidání 

alkoholu použitého k ředění nebo rozpouštění aromat v nezbytně 

nutné dávce, pokud tím obsah alkoholu nestoupne více než o 1,2 % 

objemových. Přidání takových aromat nesmí výrazně změnit 

charakter původního výrobku. 
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ředění nebo rozpouštění látek určených k aromatizaci 

v nezbytně nutné dávce, pokud se tím obsah alkoholu 

nezvýší více než o 1,2 % objemových, nebo 

b) 2206 00 31, 2206 00 39, 2204 10, 2204 21 06, 2204 

21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 a 2205, které 

jsou plněny do lahví s hřibovitou zátkou, která je 

upevněná zvláštním úchytným zařízením, nebo které 

při uzavřeném obsahu při 20 °C mají přetlak 3 bary 

a více, který lze odvodit z přítomnosti rozpuštěného 

oxidu uhličitého, a jejichž skutečný obsah alkoholu60) 

přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15 % 

objemových, je-li alkohol, který je obsažený v 

hotovém výrobku, plně kvasného původu bez 

přídavku lihu s výjimkou přídavku lihu použitého k 

ředění nebo rozpouštění látek určených k aromatizaci 

v nezbytně nutné dávce, pokud se tím obsah alkoholu 

nezvýší více než o 1,2 % objemových. 

  31992L0083 Čl. 12 odst. 

1 

Pro účely této směrnice a aniž je dotčen článek 17 se: 

1. "ostatními nešumivými kvašenými nápoji" rozumějí všechny 

výrobky kódů KN 2204 a 2205, které nejsou zmíněny výše v článku 

8, a dále výrobky kódu KN 2206, s výjimkou ostatních šumivých 

kvašených nápojů, jak jsou vymezeny v bodu 2 tohoto článku, a 

každého výrobku, na nějž se vztahuje článek 2 a 

- jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale 

nepřesahuje 10 % objemových, 

- jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 10 % objemových, ale 

nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol obsažený ve výrobku 

plně kvasného původu; 

   Čl. 12 odst. 

2 

2. "ostatními šumivými kvašenými nápoji" rozumějí všechny 

výrobky kódu KN 22060091, a rovněž výrobky kódů KN 220410, 

22042110, 22042910 a 2205, které nejsou zmíněny výše v článku 8 

a 

- které jsou plněny do lahví s "hřibovitou zátkou", jež je upevněna 

sponou nebo vázáním, nebo které mají díky obsahu oxidu uhličitého 

v roztoku přetlak tři bary nebo větší, 

- jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale 

nepřesahuje 13 % objemových, 

- jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 13 % objemových, ale 

nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol obsažený ve výrobku 

plně kvasného původu. 
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  32020L1151 Článek 1 

odst. 5 

(čl. 12 odst. 

2 směrnice 

92/83/EHS) 

5) V čl. 12 bodě 2 se návětí nahrazuje tímto:  

„2. „ostatními šumivými kvašenými nápoji“ rozumějí všechny 

výrobky kódů KN 2206 00 31 a 2206 00 39, jakož i výrobky kódů 

KN 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 

29 10 a 2205, které nejsou zmíněny výše v článku 8 a“.  

§ 134 odst. 3  (3) Pro účely potvrzení výroby podle § 132 odst. 1 se 

meziproduktem rozumí všechny výrobky se 

skutečným obsahem alkoholu přesahujícím 1,2 % 

objemových, ale nepřesahujícím 22 % objemových, 

které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury 2204, 

2205 a 2206 a které nejsou pivem, vínem podle 

odstavce 1 nebo ostatním kvašeným nápojem podle 

odstavce 2. 

31992L0083 Čl. 17 odst. 

1 

1. Pro účely této směrnice se "meziprodukty" rozumějí všechny 

výrobky se skutečným obsahem alkoholu přesahujícím 1,2 % 

objemových, ale nepřesahujícím 22 % objemových, které spadají 

pod kódy KN 2204, 2205 a 2206 a na něž se nevztahují články 2, 8 a 

12. 
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Poř.č. Číslo předpisu EU 

(kód CELEX) 

Název předpisu EU 

1.  31992L0083 Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů. 

2.  32008L0118 Směrnice Rady 2008/118/ES  ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS. 

3.  32011R0282 
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES 

o společném systému daně z přidané hodnoty. 

4.  32019L2235 
Směrnice Rady (EU) 2019/2235 ze dne 16. prosince 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané 

hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci evropské unie. 

5.  
32020L1151 Směrnice Rady (EU) 2020/1151 ze dne 29. července 2020, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní 

z alkoholu a alkoholických nápojů.  

 

2) Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., 

o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

ČÁST 

PRVNÍ 

Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

Poznámka 

pod čarou 

č. 1 

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek 

doplňuje věta  

Směrnice Rady (EU) 2019/2235 ze dne 16. prosince 

2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, o 

společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 

2008/118ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud 

jde o obranné úsilí v rámci Unie. 

32019L2235 Čl. 3 odst. 1, 

třetí 

pododstavec 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

§ 16 odst. 3 

písm. c) 

(3) Za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu se 

pro účely tohoto zákona považuje 

c) přidělení zboží z jiného členského státu do 

32019L2235 Čl. 1 odst. 1 

(čl. 22 první 

pododstavec) 

V článku 22 se před první pododstavec vkládá nový pododstavec, 

který zní:  

„Za pořízení zboží uvnitř Společenství za úplatu se považuje 

použití zboží, které nebylo koupeno podle obecných pravidel 
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tuzemska ozbrojeným silám České republiky, které 

se podílejí na obranném úsilí vynakládaném na 

provádění činnosti Evropské unie v rámci společné 

bezpečnostní a obranné politiky nebo které se 

podílejí na společném obranném úsilí v rámci 

Organizace Severoatlantické smlouvy, pokud 

1. toto zboží bylo přiděleno pro použití těmito 

ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci, 

kteří je doprovázejí, a 

2. dodání tohoto zboží v jiném členském státě 

těmto ozbrojeným silám ani dovoz tohoto zboží 

do jiného členského státu těmito ozbrojenými 

silami nepodléhaly zdanění v tomto jiném 

členském státě. 

zdanění na domácím trhu některého členského státu, ozbrojenými 

silami členského státu, který se podílí na obranném úsilí 

vynakládaném na provádění činnosti Unie v rámci společné 

bezpečnostní a obranné politiky, pro jejich potřeby nebo pro 

potřeby civilních zaměstnanců, kteří je doprovázejí, pokud na 

dovoz tohoto zboží nelze vztáhnout osvobození od daně podle čl. 

143 odst. 1 písm. ga).“ 

32006L0112 Čl. 22 

druhý 

pododstavec 

Za pořízení zboží uvnitř Společenství za úplatu se považuje použití 

zboží, které nebylo koupeno podle obecných pravidel zdanění na 

domácím trhu některého členského státu, ozbrojenými silami státu, 

který je stranou Severoatlantické smlouvy, pro jejich potřeby nebo 

pro potřeby civilních zaměstnanců, kteří je doprovázejí, pokud na 

dovoz tohoto zboží nelze vztáhnout osvobození od daně podle čl. 

143 odst. 1 písm. h). 

§ 68 odst. 10 

písm. a) a b) 

(10) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno 

dodání zboží nebo poskytnutí služby 

a) uskutečněné v tuzemsku určené pro použití 

ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci, 

kteří je doprovázejí, anebo k zásobení jejich 

jídelen, pokud jde o ozbrojené síly 

1. jiného členského státu, které se podílejí na 

obranném úsilí vynakládaném na provádění 

činnosti Evropské unie v rámci společné 

bezpečnostní a obranné politiky, nebo 

2. státu, který je členem Severoatlantické smlouvy, 

nebo státu zúčastněného v Partnerství pro mír, 

které se podílejí na společném obranném úsilí; 

toto osvobození se nevztahuje na ozbrojené síly 

České republiky, 

b) do jiného členského státu pro použití ozbrojenými 

silami nebo civilními zaměstnanci, kteří je 

doprovázejí, anebo k zásobení jejich jídelen, pokud 

nejde o ozbrojené síly státu určení a jde o 

ozbrojené síly 

1. členského státu, které se podílejí na obranném 

úsilí vynakládaném na provádění činnosti 

Evropské unie v rámci společné bezpečnostní a 

obranné politiky, nebo 

2. státu, který je členem Severoatlantické smlouvy, 

32019L2235 Čl. 1 odst. 3 

(čl. 151 

odst. 1 

písm. ba) a 

bb)) 

V čl. 151 odst. 1 se vkládají nová písmena, která znějí: 

„ba) dodání zboží nebo poskytnutí služby na území členského státu 

určené buď pro ozbrojené síly jiných členských států pro použití 

těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci, kteří je 

doprovázejí, nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly 

podílejí na obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti 

Unie v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky; 

bb) dodání zboží nebo poskytnutí služby do jiného členského státu 

určené pro ozbrojené síly kteréhokoli členského státu, který není 

sám státem určení, pro použití těmito ozbrojenými silami nebo 

civilními zaměstnanci, kteří je doprovázejí, nebo k zásobení jejich 

jídelen, pokud se tyto síly podílejí na obranném úsilí vynakládaném 

na provádění činnosti Unie v rámci společné bezpečnostní a 

obranné politiky;“ 

32006L0112 čl. 151 

odst. 1 

1. pododst. 

písm. c) a d) 

1. Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

c) dodání zboží a poskytnutí služby na území členských států, které 

jsou stranami Severoatlantické smlouvy, pro použití ozbrojenými 

silami ostatních států, které jsou stranami uvedené smlouvy, nebo 

civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo k zásobení jejich 

jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí; 

d) dodání zboží a poskytnutí služby směřující do jiného členského 

státu pro ozbrojené síly kteréhokoli členského státu, jenž je stranou 

Severoatlantické smlouvy a není sám státem určení, pro použití 
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nebo státu zúčastněného v Partnerství pro mír, 

které se podílejí na společném obranném úsilí. 

těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je 

doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly 

podílejí na společném obranném úsilí; 

§ 71 odst. 4 

písm. d) 

(4) Od daně je dále osvobozen dovoz zboží 

d) ozbrojenými silami pro jejich použití nebo použití 

civilními zaměstnanci, kteří je doprovázejí, anebo 

k zásobení jejich jídelen, pokud jde o ozbrojené síly 

1. jiného členského státu, které se podílejí na 

obranném úsilí vynakládaném na provádění 

činnosti Evropské unie v rámci společné 

bezpečnostní a obranné politiky, nebo 

2. státu, který je členem Severoatlantické smlouvy, 

nebo státu zúčastněného v Partnerství pro mír, 

které se podílejí na společném obranném úsilí; 

toto osvobození se nevztahuje na ozbrojené síly 

České republiky. 

32019L2235 Čl. 1 odst. 3 

(čl. 143 

odst. 1 

písm. ga)) 

V čl. 143 odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní: 

„ga) dovoz zboží na území členských států ozbrojenými silami 

jiných členských států pro použití těmito ozbrojenými silami nebo 

civilními zaměstnanci, kteří je doprovázejí, nebo k zásobení jejich 

jídelen, pokud se tyto síly podílejí na obranném úsilí vynakládaném 

na provádění činnosti Unie v rámci společné bezpečnostní a 

obranné politiky;“ 

32006L0112 Čl. 143 

odst. 1 

písm. h) 

1. Členské státy osvobodí od daně tato plnění: 

h) dovoz zboží na území členských států, které jsou stranami 

Severoatlantické smlouvy, ozbrojenými silami jiných států, které 

jsou stranami uvedené smlouvy, pro použití těmito ozbrojenými 

silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími anebo k 

zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném 

obranném úsilí; 

 

 

Poř.č. Číslo předpisu EU 

(kód CELEX) 

Název předpisu EU 

6.  32006L0112 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 

7.  32019L2235 
Směrnice Rady (EU) 2019/2235 ze dne 16. prosince 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané 

hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci evropské unie. 
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