
IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

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 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 9. prosince 2020, s termínem dodání 

stanovisek do 11. ledna 2021. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Č. 

res. 
Resort 

Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo 

dopravy 

  Bez připomínek. Bere se na vědomí. 

2. Ministerstvo kultury   Bez připomínek. Bere se na vědomí. 

3. Ministerstvo obrany 1. Z Připomínky k důvodové zprávě, části II. Zvláštní část, k části 

druhé – změna zákona o dani z přidané hodnoty 

K bodu 4 (§ 68 odst. 10 písm. a) a b)), k písmenu a) 

V posledním odstavci je uvedeno, že osvědčení v případě osvobození 

na dodání zboží nebo poskytnutí služby uskutečněné v tuzemsku 

určené pro použití ozbrojenými silami jiného členského státu nebo 

civilními zaměstnanci, kteří je doprovázejí nebo k zásobení jejich 

jídelen, pokud se tyto síly podílejí na obranném úsilí vynakládaném na 

provádění činnosti Evropské unie v rámci společné obranné 

a bezpečnostní politiky (dále jen „SBOP“), nebo určené pro použití 

ozbrojenými silami státu, který je členem Severoatlantické smlouvy 

nebo zúčastněného v Partnerství pro mír za účelem realizace 

společného obranného úsilí, potvrzuje příslušný orgán členského státu 

určení (podle § 68 odst. 11 zákona).  

Žádáme o uvedení důvodové zprávy do souladu se zákonem o dani 

z přidané hodnoty.  

Odůvodnění  

Text důvodové zprávy je v rozporu s § 68 odst. 11 písm. a) zákona 

a také se zavedenou praxí, protože osvědčení podle § 68 odst. 10 písm. 

a) zákona potvrzuje Ministerstvo obrany ČR.  

Tato připomínka je zásadní.  

Vyhověno. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 

3. Ministerstvo obrany 2. Z Připomínky k důvodové zprávě, části II. Zvláštní část, k části 

druhé – změna zákona o dani z přidané hodnoty 

K bodu 4 (§ 68 odst. 10 písm. a) a b)), k písmenu b) 

Vyhověno. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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V posledním odstavci je uvedeno, že osvědčení v případě osvobození 

na dodání zboží nebo poskytnutí služby do jiného členského státu 

určené pro použití ozbrojenými silami jiného členského státu nebo 

civilními zaměstnanci, kteří je doprovázejí nebo k zásobení jejich 

jídelen, pokud se tyto síly podílejí na obranném úsilí vynakládaném na 

provádění činnosti Evropské unie v rámci SBOP, nebo určené pro 

použití ozbrojenými silami státu, který je členem Severoatlantické 

smlouvy nebo zúčastněného v Partnerství pro mír za účelem realizace 

společného obranného úsilí, potvrzuje Ministerstvo obrany ČR (podle 

§ 68 odst. 11 zákona).  

Žádáme o uvedení důvodové zprávy do souladu se zákonem o dani 

z přidané hodnoty.  

Odůvodnění  

Text důvodové zprávy je v rozporu s § 68 odst. 11 písm. b) zákona 

a také se zavedenou praxí, protože osvědčení podle § 68 odst. 10 písm. 

b) zákona potvrzuje příslušný orgán členského státu určení.  

Tato připomínka je zásadní.  

 

3. Ministerstvo obrany 3. Z Připomínky k návrhu zákona, část první - změna zákona 

o spotřebních daních  

K bodu č. 5 (§ 11 odst. 1 písmeno c)) 

Na základě tohoto ustanovení se nově osvobozují vybrané výrobky 

dopravené z území jiného členského státu na daňové území České 

republiky pro ozbrojené síly jiného členského státu, které se podílejí na 

obranném 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, kdy je zároveň uvedeno, že tyto 

výrobky mohou být dopravovány z jiného členského státu pouze 

s doklady podle § 27 nebo 27c zákona 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 hodnoty (dále jen „osvědčení o osvobození od spotřební 

daně“), které potvrzuje Ministerstvo obrany.  

Žádáme o úpravu dokladů vyžadovaných při dopravě vybraných 

výrobků osvobozených od daně pro ozbrojené síly jiného členského 

státu, které se podílí na obranném úsilí vynakládaném na provádění 

činnosti Evropské unie v rámci SBOP, a to shodně jako je tomu 

v případě dopravy vybraných výrobků pro účely použití ozbrojených sil 

členských států NATO, a text „pouze s doklady podle § 27 nebo 27c a“ 

Vyhověno částečně. 

V souladu s čl. 13 odst. 3 směrnice 2008/118/ES, resp. čl. 12 odst. 4 

nahrazující směrnice Rady (EU) č.2020/262, nelze v případě vybraných 

výrobků dopravovaných z jiného členského státu pro ozbrojené síly 

podílející se na obranném úsilí vynakládaném na provádění činnosti 

Unie v rámci společné bezpečností a obranné politiky zcela upustit 

od uplatnění elektronického systému EMCS (Excise Movement Control 

System) včetně vystavení souvisejících dokladů. Z ustanovení obou 

směrnic shodně vyplývá, že výjimka pro neuplatnění elektronického 

systému pro dopravu vybraných výrobků se týká pouze ozbrojených sil 

členských států NATO, nikoliv nově zaváděného osvobození vybraných 

výrobků určených pro ozbrojené síly v rámci společného obranného 

úsilí. Je proto nutné takto dopravované vybrané výrobky zavést do 

elektronického systému, neboť právní úprava je shodná pro všechny 

členské státy. Lze však zjednodušit povinnosti, které jsou stanoveny pro 

přijetí vybraných výrobků na území České republiky, a to na základě 

čl. 24 odst. 2 směrnic 2008/118/ES a 2020/262, kdy členské státy 

mohou stanovit jiný způsob předkládání oznámení o přijetí pro 

příjemce, jakými jsou ozbrojené síly v rámci společného obranného 

úsilí. V novelizovaných § 27 odst. 2 a § 27a odst. 2 zákona o 

spotřebních daních dojde k úpravě v tom smyslu, že dotčené subjekty 

nebudou zatíženy předkládáním elektronických dokumentů, současně 

ukončení dopravy v režimu podmíněného osvobození od daně provádí 

místně příslušný správce daně namísto ozbrojených sil.     
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z navrhovaného znění vypustit. Zároveň žádáme vypuštění textu 

zohlednit i v dotčených novelizovaných ustanoveních zákona (§ 27 

odst. 2 a § 27a odst. 2).  

Odůvodnění 

Činnosti prováděné ozbrojenými silami v rámci SBOP jsou obdobného 

charakteru jako činnosti prováděné ozbrojenými silami v rámci NATO. 

V současné době zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (§ 11 

odst. 1 písm. d)) i směrnice Rady č. 2008/118/ES o obecné úpravě 

spotřebních daní (čl. 13 odst. 3 s odkazem na čl. 12 odst. 1 písm. c) 

směrnice) umožňují dopravu vybraných výrobků osvobozených od 

daně ozbrojeným silám členských států NATO pouze s potvrzeným 

osvědčením. Vzhledem ke skutečnosti, že ozbrojené síly členských 

států se v rámci SBOP na území jiného státu mohou v rámci přesunů 

nebo cvičení zdržovat pouze po omezenou dobu, může být naplnění 

§ 27 nebo 27c zákona poměrně komplikované.  

Pochybnost požadavku dopravy spolu s dokumenty nutnými pro 

dopravu osvobozených výrobků podle § 27 nebo 27c zákona opíráme 

také o skutečnost, že takto novelizovaná úprava jednoznačně nevyplývá 

ze směrnice Rady (EU) 2019/2235 přesto, že čl. 13 odst. 3 směrnice 

Rady č. 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní nebyl 

novelizován ve smyslu dopravy vybraných výrobků pouze 

s osvědčením i pro ozbrojené síly v rámci SBOP, kdy: 

 úprava § 27 odst. 2 zákona podle rozdílové tabulky 

odpovídá čl. 21. odst. 4 směrnice Rady 2008/118, ve kterém 

je uvedeno „V případech uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. a) 

bodech i), ii) a iv), písm. b) a odst. 2 zašlou příslušné orgány 

členského státu odeslání elektronický správní doklad 

neprodleně příslušným orgánům členského státu určení, které 

jej zašlou příjemci, je-li příjemcem oprávněný skladovatel 

nebo registrovaný příjemce. Je-li zboží podléhající spotřební 

dani určeno pro oprávněného skladovatele v členském státě 

odeslání, zašlou příslušné orgány tohoto státu elektronický 

správní doklad přímo jemu.“ Ozbrojené síly podílející se na 

činnostech v souvislosti s obranným úsilím v rámci SBOP na 

území jiného členského státu nejsou podle čl. 4 směrnice Rady 

2008/118 považovány za oprávněného příjemce ani za 

registrovaného příjemce.  

 úprava § 27a odst. 2 zákona podle rozdílové tabulky 

odpovídá čl. 21 odst. 8 směrnice Rady 2008/118, ve kterém 

je uvedeno „Během přepravy v režimu s podmíněným 

Pokud jde o navrženou úpravu § 27a odst. 2, která dle rozdílové tabulky 

předložené do vnějšího připomínkového řízení odpovídá čl. 21 odst. 

8 směrnice 2008/118/ES, jedná se o zjevný nesoulad, neboť tomuto 

legislativnímu návrhu odpovídá čl. 21 odst. 4, případně čl. 24 odst. 2 

dané směrnice. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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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.“ 

V tomto případě nesouvisí navržená úprava § 27a odst. 

2 s úpravou čl. 21. odst. 8 směrnice Rady 2008/118.  

Zároveň upozorňujeme, že ozbrojené síly mohou projevit zájem si pro 

své potřeby v rámci cvičení převážet vybrané výrobky (konkrétně 

minerální oleje) z vlastních zásob.  

Tato připomínka je zásadní.  

3. Ministerstvo obrany 4. D Připomínky k návrhu zákona, část první - změna zákona 

o spotřebních daních  

K bodu 8 (§ 15a odst. 1)  

Novelizaci § 15a odst. 1 požadujeme promítnout i do textové úpravy 

přiznání ke spotřební dani podle § 15a, které je v současné době určeno 

pouze pro ozbrojené síly členských států NATO.  

Tato připomínka je doporučující.  

Vyhověno. 

 

 

3. Ministerstvo obrany 5. Z Připomínky k návrhu zákona, část první - změna zákona 

o spotřebních daních  

Obecná připomínka v souvislosti s novelou § 15a zákona 

V souladu s čl. 12 odst. 1 směrnice Rady č. 2008/118 požadujeme 

umožnit přímé osvobození minerálních olejů pro použití ozbrojenými 

silami členského státu, který se podílí na obranném úsilí vynakládaném 

na provádění činnosti Evropské unie v rámci SBOP a nebo pro použití 

ozbrojenými silami státu, který je členem Severoatlantické smlouvy, 

nebo státu zúčastněného v Partnerství pro mír pro činnosti v souvislosti 

s obranným úsilím v rámci NATO, a to doplněním § 49 zákona. Toto 

přímé osvobození bude uplatněno za předpokladu pořízení minerálních 

olejů na území České republiky a pouze na základě osvědčení 

potvrzeného Ministerstvem obrany. V ostatních případech bude 

uplatněna vratka daně podle § 15a zákona.  

Odůvodnění  

Osvobození uplatněné formou vratky se v praxi ukázalo nevyhovující 

pro osoby (ozbrojené síly), které nejsou usídleny na území ČR nebo zde 

nepobývají. V případě ozbrojených sil se v praxi často jedná 

o jednorázové tankování při průjezdech nebo při leteckých cvičení, kdy 

následné uplatnění vratky daně s dodržením veškerých podmínek 

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň 

je v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor 

se případnou připomínkou zabývat. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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zákona, na kterých správce daně pregnantně trvá, je pro tyto osoby 

nereálné.  

Ozbrojeným silám členských států NATO a Partnerství pro mír vyplývá 

osvobození minerálních olejů od daní (včetně spotřební) již 

z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Osvobození 

formou vratky daně mezinárodní smlouva sice nevylučuje, nicméně pro 

ozbrojené síly v těchto případech je administrativně náročné, a zároveň 

z hlediska činnosti správců daně není osvobození zaručeno.  

Zároveň chceme zdůraznit skutečnost, že stále zaznamenáváme 

případy, kdy ozbrojeným silám jsou vyfakturovány minerální oleje 

včetně spotřební daně a ozbrojené síly s odkazem na mezinárodní 

smlouvu a „vzájemnost“ odmítají částku spotřební daně uhradit (uhradí 

pouze základ daně).  

Tato připomínka je zásadní. 

4. Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

  Bez připomínek. Bere se na vědomí. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

1. D K čl. I, bodu 19 

V novelizačním bodě 19 doporučujeme odstranit zdvojenou mezeru za 

slovem „uplatněna“. 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

2. D K čl. I, bodu 21 

V novelizačním bodě 21, kterým se upravuje § 67 odst. 3 písm. a), 

doporučujeme za slovo „prostředku“ vložit čárku. Obdobně 

doporučujeme postupovat u § 67 odst. 3. písm. b). 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

3. D K čl. I, bodu 28 

V platném znění zákona s vyznačením navrhovaných změn, v § 85 

odst. 1, doporučujeme text „stanovenopodle“ nahradit slovy „stanoveno 

podle“. 

Vyhověno. 

5. Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

4. D K čl. I, bodu 31 

V novelizačním bodě 31, kterým se vkládá § 100bc odst. 6, 

doporučujeme sjednotit znění platného znění zákona s vyznačením 

navrhovaných změn („které uvedeny pod kódy nomenklatury“) se 

zněním návrhu zákona („které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury“). 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

1. D K důvodové zprávě, I. Obecná část, bodu 5., podbodu 5.3. Listina 

základních práv Evropské unie, pátému odstavci, větě druhé: 

Doporučujeme slovo „stěžuje“ uvést do správného tvaru „ztěžuje“. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

2. D K důvodové zprávě, I. Obecná část, bodu 7: 

V důvodové zprávě není jakkoli zhodnocen dopad na podnikatelské 

prostředí, ačkoli to čl. 14 odst. 1 písm. e) legislativních pravidel vlády 

Vyhověno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBYAG93LH)



6 

 

vyžaduje. S ohledem na to, že se novela zabývá mimo jiné úpravou 

výpočtu stupňů Plato u piva, do nějž jsou přidávány některé další látky, 

a postupem získání osvědčení pro malé tuzemské výrobce 

alkoholických nápojů dodávající do členských států, které na ně aplikují 

snížené sazby spotřební daně, jakožto i upřesněním podmínek pro 

uznání osvědčení malého nezávislého výrobce piva z jiného členského 

státu dodávajícího do ČR, což jsou vše změny podnikatelské prostředí 

beze sporu zasahující, je na místě do důvodové zprávy dopad na 

podnikatelské prostředí dopracovat. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

3. D K důvodové zprávě, I. Obecná část, bodu 7: 

V důvodové zprávě nejsou jakkoli zhodnoceny sociální dopady. 

I pokud novela zákona sociální dopady nemá, je na místě takové 

zhodnocení s ohledem na čl. 14 odst. 1 písm. e) legislativních pravidel 

vlády do obecné části uvést. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

4. D K důvodové zprávě, I. Obecná část, bodu 7: 

V důvodové zprávě nejsou jakkoli zhodnoceny dopady na životní 

prostředí. I pokud novela zákona dopady na životní prostředí nemá, je 

na místě takové zhodnocení s ohledem na čl. 14 odst. 1 písm. e) 

legislativních pravidel vlády do obecné části uvést. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

5. D Ke srovnávací tabulce 32008L0118: 

Vzhledem k nové praxi pro vypracování srovnávacích tabulek 

v návaznosti na recentní judikaturu SDEU (C-543/17 Komise v. 

Belgie) je potřeba k vyhodnocení ustanovení jako nerelevantního 

z hlediska transpozice připojit stručný důvod takového vyhodnocení. 

Vyhověno. 

6. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

6. D Ke srovnávací tabulce 32019L2235: 

Vzhledem k nové praxi pro vypracování srovnávacích tabulek 

v návaznosti na recentní judikaturu SDEU (C-543/17 Komise v. 

Belgie) je potřeba k vyhodnocení ustanovení jako nerelevantního 

z hlediska transpozice připojit stručný důvod takového vyhodnocení. 

Vyhověno. 

7. Ministerstvo 

spravedlnosti 

  Bez připomínek. Bere se na vědomí. 

8. Ministerstvo 

školství mládeže 

a tělovýchovy 

  Bez připomínek. Bere se na vědomí. 

9. Ministerstvo vnitra 1. D Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K čl. I – k úvodní větě zákona o spotřebních daních: 

Doporučujeme do výčtu novel zákona o spotřebních daních doplnit 

jeho novelizace provedené zákonem č. 584/2020 Sb. a zákonem 

č. 609/2020 Sb. 

Vyhověno. 
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9. Ministerstvo vnitra 2. D K čl. I bodu 19 – k § 30 odst. 5 zákona o spotřebních daních: 

Doporučujeme odstranit nadbytečnou mezeru za slovem „uplatněna“. 

Obdobně je zdvojená mezera i v platném znění předpisu s vyznačenými 

změnami. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 3. D K čl. I bodům 26, 29 a 31 – k § 79b, § 90b, § 100ba, § 100bb 

a § 100bc zákona o spotřebních daních: 

Předmětná ustanovení upravují vydávání osvědčení pro účely uplatnění 

snížené sazby daně v jiném členském státě a pro posouzení splnění 

podmínek nezávislosti odkazují na podmínky pro nezávislost malého 

pivovaru stanovené v § 82 odst. 1 a 2. V daném případě doporučujeme 

zvážit, zda namísto slova „obdobně“ by nebylo vhodnější užít výraz 

„přiměřeně“, už s ohledem na nutnost užít analogii, jelikož se jedná 

vedle piva i o líh, víno, ostatní kvašené nápoje a meziprodukty, kdy 

nebude možné uvažovat o závislosti na jiném pivovaru, ale vždy na 

odpovídajícím výrobci dle produktu (kromě § 90b). Dále jde i o odlišné 

limity výroby pro jednotlivé výrobky/meziprodukty, které budou při 

ponechání slova „obdobně“ v rozporu s § 82 odst. 1. 

Vyhověno jinak. 

Odkaz na § 82 byl z návrhu vypuštěn. 

9. Ministerstvo vnitra 4. D K čl. III – k úvodní větě zákona o dani z přidané hodnoty: 

Doporučujeme do výčtu novel zákona o dani z přidané hodnoty doplnit 

jeho novelizace provedené zákonem č. 527/2020 Sb. a zákonem 

č. 609/2020 Sb. 

Vyhověno. 

9. Ministerstvo vnitra 5. D K čl. III bodu 2 – k § 16 odst. 3 písm. c) bodu 1 zákona o dani 

z přidané hodnoty: 

Doporučujeme doplnit chybějící čárku za slovem „doprovázejí“. 

Vyhověno. 

10. Ministerstvo 

zahraničních věcí 

  Bez připomínek. Bere se na vědomí. 

11. Ministerstvo 

zdravotnictví 

  Bez připomínek. Bere se na vědomí. 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

1. Z Zásadní připomínky: 

V návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních, ve znění pozdějších předpisů, požadujeme provést aktualizaci 

textu § 57 v částech týkajících se problematiky tzv. „podniků 

v obtížích" a „inkasních příkazů" podle Nařízení Komise (EU) č. 651/ 

2014 ze dne 17. června 2014 (GBER), případně požadujeme rozšířit 

zmocnění Ministerstva zemědělství uvedené v § 57 odst. 23 výše 

uvedeného zákona o stanovení dílčích kritérií tzv. "podniků v obtížích". 

Odůvodnění: 

Požadovanou aktualizací výše uvedeného zákona bude zajištěna právní 

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň je 

v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor se 

případnou připomínkou zabývat. 

 

Vyjádření k vypořádání 
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aplikace definice "podniku v obtížích" podle čl. 2 bodu 18 nařízení 

GBER a upřesněny podmínky vyloučení podpory podle čl. 4 bodu 

4a)  GBER osobám, které jsou na základě "inkasního příkazu", tj. 

rozhodnutí Evropské komise, povinné navrátit veřejnou podporu 

z důvodu její protiprávnosti a neslučitelnosti s vnitřním trhem EU. 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

 

12. Ministerstvo 

zemědělství 

2. Z Zásadní připomínky: 

Doporučujeme využít novelizace zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních 

daních a doplnit ustanovení, která zajistí plnění požadavků na průvodní 

doklady k nebaleným vinařským výrobkům podle nařízení Komise 

v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr 

vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů 

a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování 

oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, 

mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) 

č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (dále jen „nařízení 

Komise (EU) č. 2018/273“).  

Navrhujeme, aby byl zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, 

například na konci § 31 odst. 1, doplněn o následující text:  

„V případě přepravy nebalených vinařských výrobků uvedených 

v čl. 14 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2018/273x) zašle odesílatel 

správci daně nejpozději při odjezdu dopravního prostředku kopii 

průvodního dokladu. Správce daně přijímá v souladu s čl. 14 odst. 

1 nařízení Komise (EU) 2018/273x) informace o zahájení přepravy 

nebalených vinařských výrobků do České republiky ze zahraničí. 

x) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. 

prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu 

révy, registr vinic, průvodním doklady a certifikaci, evidenční knihu 

vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování 

oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, 

mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) 

č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560.“. 

Odůvodnění: 

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň je 

v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor se 

případnou připomínkou zabývat. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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Nařízení Komise (EU) č. 2018/273 v bodě (18) odůvodnění akcentuje, 

že: „Nebalené vinařské výrobky jsou při přepravě vystaveny nepoctivé 

manipulaci ve větší míře než výrobky plněné do nádob označených 

etiketou a opatřených jednorázovým uzávěrem. Proto je třeba u těchto 

zásilek vyžadovat předběžné informace příslušného orgánu v místě 

nakládky ohledně údajů uvedených v průvodním dokladu, pokud není 

použit informační systém umožňující informovat o těchto údajích 

příslušný orgán v místě vykládky.“ 

Čl. 14 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 2018/273 vyžaduje, že pokud 

není používán elektronický systém nebo informační systém (EMCS – 

režim podmíněného osvobození od spotřební daně), zašle odesílatel 

zásilky nebalených vinařských výrobků nejpozději při odjezdu 

dopravního prostředku kopii průvodního dokladu orgánu místně 

příslušnému podle místa nakládky ve vztahu k vymezeným nebaleným 

vinařským výrobkům.  

Tato povinnost je přímo použitelná, tedy její adresáti jsou v ČR povinni 

ji plnit již nyní.  

Celý mechanismus dle čl. 14 odst. 1 poslední věty nařízení Komise 

(EU) č. 2017/273 by měl dále pokračovat až za hranice ČR (tedy 

předávání informací o zahájení přeprav vinařských produktů v rámci 

příslušných orgánů EU). V praxi k tomu však nedochází. Národními 

předpisy není určen orgán příslušný pro přijímání kopií průvodních 

dokladů před přepravou vybraných vinařských výrobků.  

Domníváme se, že je namístě, aby požadavek na informování 

o přepravě vybraných vinařských produktů byl stanoven rovněž pro 

nebalené výrobky (které jsou snadněji zaměnitelné/falšovatelné než 

balené produkty), jenž nyní nejsou zadávány do elektronického 

systému a jsou tak mimo kontrolu dozorových orgánů.  

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) je dle § 37 odst. 

5 písm. b) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství 

příslušný orgán ke kontrole průvodních dokladů v souladu s předpisy 

EU.  

Celní úřady (CÚ) jsou dle § 38 zákona č. 321/2004 Sb., příslušným 

orgánem pro vydávání průvodních dokladů a jsou správcem daně podle 

zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních.  

SZPI a CÚ byly nahlášeny Komisi v souladu s čl. 50 odst. 1 písm. b) 

nařízení Komise (EU) č. 2017/273 jako příslušné orgány odpovědné za 

provádění úředních analýz, postup správní certifikace a kontroly 

související s evidenčními knihami a s průvodními doklady (viz také 
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LIST.3 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-

andfigures/markets/overviews/market-observatories/wine/eu-wine-

lists). 

Elektronický průvodní doklad (EMCS) je CÚ spravován, ověřován 

a potvrzován. Máme za to, že podobně by měly být kontrolovány 

i ostatní doklady (např. zjednodušené doklady – tedy řežím přepravy 

vína ve volném daňovém oběhu). CÚ by měly být určeny jako orgán 

příslušný pro přijímání kopií průvodních dokladů dle čl. 14 odst. 

1 nařízení Komise (EU) č. 2017/273. CÚ by poté tato hlášení (kopie 

průvodních dokladů) předával místně příslušným úřadům v místě 

vykládky. Na základě dohody mezi CÚ a SZPI by pak mohly být 

informovány i inspektoráty SZPI.  

Existují výjimky z vyžadování průvodních dokladů - viz čl. 9 odst. 

1 nařízení Komise (EU) č. 2018/273 (např. přeprava za účelem 

vinifikace, plnění do nádob, do 70 km v rámci jednoho podniku). 

Povinnost dle čl. 14 se tedy netýká veškeré přepravy nebalených 

vinařských produktů.  

Dané informování by se týkalo zejména zásilek přijímaných v ČR ze 

zahraničí a byla by umožněna jejich lepší kontrola a zefektivněn boj 

s falšovaným vínem (viz shora citovaný bod (18) odůvodnění nařízení 

Komise (EU) č. 2018/273). Dle současné právní úpravy je CÚ 

spravován, ověřován a potvrzován pouze elektronický průvodní doklad 

(EMCS) k vinařským výrobkům.  

Účelem navrhované právní úpravy je tak adaptace nástroje, který by 

přispěl k zamezení obchodu s „černým“ vínem, když na některé 

nebalené vinařské produkty nejsou vystavovány elektronické průvodní 

doklady a nejsou zadávány do elektronického systému umožňujícího 

kontrolu nad jejich přepravou na území ČR, popř. další přepravy z ČR 

na území dalšího členského státu. 

V budoucnu se počítá se zavedením elektronického systému, jak 

vyžaduje Směrnice Rady (EU) 2020/262, kterou se stanoví obecná 

úprava spotřební sledující obdobné cíle. Viz odůvodnění této směrnice 

„(43) Elektronický systém, který se v současné době používá pro 

dopravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným 

osvobozením od daně, by měl být rozšířen na dopravu zboží 

podléhajícího spotřební dani, které bylo propuštěno ke spotřebě 

na území jednoho členského státu a je dopravováno na území jiného 

členského státu, aby tam bylo dodáno pro obchodní účely. Používáním 

uvedeného elektronického systému se zjednoduší sledování takové 

dopravy a zajistí řádné fungování vnitřního trhu.“. 
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12. Ministerstvo 

zemědělství 

3. D Doporučující připomínka: 

Doporučujeme doplnit konkrétní odkaz na přímo použitelný předpis 

EU upravující průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů, 

tam kde se na tento předpis odkazuje. 

Tedy: 

„§ 100 odst. 2 

(2) Při dopravě tichého vína (§ 93 odst. 3) v režimu podmíněného 

osvobození od daně bez dokladu podle odstavce 1 je právnická nebo 

fyzická osoba dopravující tiché víno povinna na vyžádání předložit 

správci daně doklady provázející tiché víno při dopravě podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího průvodní doklady 

pro přepravu vinařských produktůx). 

 

§ 100a odst. 1 

(1) Malým výrobcem vína se pro účely tohoto zákona rozumí právnická 

nebo fyzická osoba, která vyrábí výhradně tiché víno (§ 93 odst. 3), 

přičemž průměrná roční výroba podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího průvodní doklady pro přepravu vinařských 

produktůx) tohoto vína nepřevýší 1000 hl a toto víno není vyráběno 

v podniku na výrobu vybraných výrobků [§ 19 odst. 2 písm. a)]. 

 

x) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 

11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu 

révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu 

vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování 

oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, 

mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) 

č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560.“. 

Odůvodnění: 

Konkretizace odkazu na přímo použitelný předpis EU a zlepšení 

srozumitelnosti pro adresáty. 

Vysvětleno. 
Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň je 

v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor se 

případnou připomínkou zabývat. 

 

13. Ministerstvo 

životního prostředí 

  Bez připomínek. Bere se na vědomí. 
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14. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

  Bez připomínek. Bere se na vědomí. 

15. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

vlády 

1. Z Připomínka k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (dále ZZ 

RIA): 

Žádáme o doplnění ZZ RIA, nebo o podání vysvětlení z jakého důvodu 

ke zpracování nebylo přistoupeno. Návrh právního předpisu byl 

zařazen do Plánu legislativních prací vlády na rok 2021 s povinností 

zpracovat RIA, přičemž předkladatel v rámci zpracovaného přehledu 

dopadů uvedl, že varianty budou zvažovány u fakultativních opatření. 

Žádáme předkladatele, aby v obdobných případech postupoval podle 

bodu 5.5 Obecných zásad pro RIA, kdy o případném neprovedení RIA 

z jiných důvodů než jsou uvedeny v bodě 3.8 písm. a) až e) rozhoduje 

předsedkyně Legislativní rady vlády na základě žádosti předkladatele. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě, je tento návrh zákona předkládán 

mimo Plán legislativních prací vlády. Je pravdou, že v Plánu 

legislativních prací vlády na rok 2021 jsou transpozice směrnic, které 

jsou obsaženy v tomto návrhu zákona, uvedeny jako součást velké 

novely zákona o spotřebních daních. Nicméně vzhledem k vývoji 

legislativního procesu bylo přistoupeno k rozdělení v Plánu 

legislativních prací vlády uvedené novely na dvě části. Tato část novely, 

která je pouhou minimalistickou implementací, neobsahuje žádná 

fakultativní opatření ani zde nejsou jiné důvody pro tvorbu RIA. 

Z tohoto důvodu není RIA doplněna. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

1. D Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 

z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 

vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 

zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících 

z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění.  

K výkaznictví 

Ve vlastním návrhu je nutno doplnit celexové číslo 31992L0083 

k čl. I bodu 28. V materiálu postrádáme srovnávací tabulku ke směrnici 

Rady 92/83/EHS. 

Ve srovnávací tabulce ke směrnici Rady 2008/118/ES navrhujeme 

vyznačit ID číslo k čl. 10 odst. 6. Dále navrhujeme zkontrolovat ID 

čísla u čl. 1 odst. 13 (čl. 23a) ve srovnávací tabulce ke směrnici 

2020/1151. 

V rozdílové tabulce navrhujeme uvádět správné celexové číslo 

směrnice Rady 92/83/EHS (31992L0083). 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Vyhověno. 
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Primární právo Evropské unie zásadně přiznává členským státům právo 

autonomní daňové politiky a právo vydávat vlastní daňové předpisy. 

Průlom do autonomie vnitrostátních daňových soustav členských států 

představuje harmonizace některých daní v rámci Evropské unie, která 

se připouští na základě článku 113 Smlouvy o fungování Evropské 

unie. Harmonizace se vztahuje na daně nepřímé, mezi které se řadí také 

spotřební daně. 

Unijní právní rámec spotřebních daní tvoří zejména:  

 směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 

o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS, 

v konsolidovaném znění;  

 směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19 října 1992 o harmonizaci 

struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů, 

v konsolidovaném znění; 

 

Předkládaný návrh zajišťuje implementaci primárně 

 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 (implementační 

lhůta uplyne 31. prosince 2021); 

 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 

(implementační lhůta uplyne 30. 6. 2022). 

 

Dále je pro návrh relevantní úprava zejména  

 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 

o společném systému daně z přidané hodnoty, v konsolidovaném 

znění; 

 prováděcího 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. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

2. Z Připomínky a případné návrhy změn:  

Obecně 

Vyhověno částečně. 

V případě nově vkládaných odkazů bude postupováno podle čl. 48 

Legislativních pravidel vlády, pokud již budou právní akty, na které je 
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Odbor kompatibility V předloženém návrhu zákona dochází k nejednotnému způsobu 

odkazování na přímo použitelné předpisy EU. Uvedené má svůj základ 

pravděpodobně v již stávajícím znění zákona o spotřebních daních. 

Navrhujeme reference na příslušná nařízení minimálně v rámci 

předloženého návrhu sjednotit. Přičemž při formulací odkazů se 

standardně vychází z čl. 48 Legislativních pravidel vlády, kde se 

o nařízeních hovoří jako o „přímo použitelných předpisech Evropské 

unie“, přičemž je zvyklostí konkretizovat obsah tohoto aktu a vložit 

poznámku pod čarou. Konkrétně upozorňujeme na změny v § 3a odst. 

1 písm. a), § 27a odst. 1, § 31 odst. 4, § 67 odst. 3 písm. b) a d), § 79b 

odst. 3, § 85 odst. 5, § 90b odst. 3, § 100 ba odst. 3, § 100bb odst. 3, 

§ 100bc odst. 3 zákona o spotřebních daních.  Většina odkazů tyto 

požadavky nesplňuje. Navrhujeme objasnit zejména častou absenci 

poznámky pod čarou, což vzbuzuje pochybnosti, o jaký akt se jedná. 

Zda to není způsobeno například prozatímní neexistencí daného aktu, 

a kdy budou tyto poznámky doplněny. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

odkazováno existovat. V některých případech je však předpokládáno, 

že k vydání příslušných aktů nedojde před ukončením legislativního 

procesu této novely. Z tohoto důvodu byl zvolen způsob odkazů na tyto 

akty bez poznámky pod čarou. Pokud by došlo k vydání těchto aktů 

během legislativního procesu, dojde k následné úpravě odkazu na ně. 

Pokud by tomu tak nebylo, bude nutné odkazy doplnit v některé 

z následujících novel. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo bere na vědomí vypořádání. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

3. Z Připomínky a případné návrhy změn:  

Obecně 

V rámci návrhu se setkáváme také s odkazy na směrnice. Adresáty 

směrnic jsou však členské státy a směrnice vyžadují provedení řádné 

implementace do vnitrostátního práva. Navrhujeme proto odkazovat na 

příslušnou vnitrostátní transpoziční úpravu, nikoli na samotné 

směrnice. Upozorňujeme konkrétně na navrhovaný § 67 odst. 

4 a poznámku pod čarou vkládanou k § 71 odst. 1 písm. d) zákona 

o spotřebních daních. V případě posledně zmíněného ustanovení lze 

nadto poukázat na to, že obě směrnice o léčivých přípravcích již byly 

změněny a pro srozumitelnost je vhodné uvádět právní akty vždy na 

samostatný řádek.  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Vyhověno částečně. 

Článek 27 odst. 5 alkoholové směrnice upravuje postup členského státu. 

Z tohoto důvodu dané ustanovení směrnice není do vnitrostátního práva 

implementováno a nemůže tedy dojít k odkazu na vnitrostátní právo. 

Byl však doplněn postup v případě zamítavého stanoviska Komise. 

Připomínce k poznámce pod čarou vkládané k § 71 odst. 1 písm. d) 

se vyhovuje; v textu předpisu bude odkazováno na zákon o léčivech, 

transponující do českého právního řádu obě předmětné směrnice. 

S účinností od 28. ledna 2022 bude odkazováno na zákon o léčivech 

a rovněž na přímo použitelný předpis EU, který bude v poznámce pod 

čarou specifikován jako Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích 

a o zrušení směrnice 2001/82/ES, které směrnici o veterinárních 

léčivých přípravcích nahrazuje.  

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo bere na vědomí vypořádání. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

4. Z Připomínky a případné návrhy změn:  

Obecně 

Z návrhu nevyplývá, jak bude zajištěna implementace nové směrnice 

Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná 

úprava spotřebních daní. Z Plánu legislativních prací na rok 2021 lze 

dovodit, že odpovídající implementační ustanovení by měla být také 

Vysvětleno. 

Během legislativního procesu novely zákona o spotřebních daní 

uvedené v Plánu legislativních prací vlády na 2021 bylo rozhodnuto 

o jejím rozdělení na dvě části. Druhá část novely zákona o spotřebních 

daních, která mimo jiné obsahuje implementaci v připomínce zmíněné 

směrnice, bude v nejbližší době zaslána do vnějšího připomínkového 

řízení. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBYAG93LH)



15 

 

součástí návrhu. Dle čl. 55 odst. 1 směrnice má k přijetí transpoziční 

úpravy dojít do 31. 12. 2021. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo bere na vědomí vypořádání. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

5. Z Připomínky a případné návrhy změn:  

Obecně 

V některých ustanoveních návrhu se umožňuje podat žádost pouze 

osoby se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území ČR – viz § 79b 

odst. 1, § 90b odst. 1, § 100ba odst. 1, § 100bb odst. 1, § 100bc odst. 

1 zákona o spotřebních daních. Ustanovení jsou přitom transpozicí 

směrnicového ustanovení čl. 23a odst. 1 směrnice 92/83/EHS, ve znění 

směrnice 2020/1151, které hovoří o usazení na území. 

Důvodová zpráva přitom např. k § 79 uvádí, že „Novým ustanovením 

se do zákona o spotřebních daních zavádí postup a podmínky pro 

získání osvědčení pro hospodářské subjekty usazené v České republice, 

které dopravují své výrobky do jiného členského státu aplikujícího 

sníženou sazbu spotřební daně pro malé nezávislé výrobce lihu.“ Dikce 

navrženého znění § 79 (a obdobně dalších výše vyjmenovaných 

ustanovení) zákona se však od této proklamace odchyluje. Požadavek 

na sídlo nezohledňuje možnosti sekundárního usazení v členském státě. 

Máme proto pochybnosti o správnosti navrhovaného řešení s ohledem 

na zákaz diskriminace. Požadujeme vyjasnit. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Vyhověno jinak. 

Text ustanovení byl upraven ve smyslu směrnice. Možnost požádat 

o osvědčení v České republice bude mít každá osoba, která na jejím 

daňovém území vybrané výrobky vyrábí. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo bere na vědomí vypořádání. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

6. Z Připomínky a případné návrhy změn:  

Obecně 

Navrhujeme vyjasnit, zda je zajištěna implementace těchto ustanovení 

směrnice Rady (EU) 2020/1151: 

- čl. 1 bod 11 písm. b) – čl. 22 odst. 6a směrnice 92/83/EHS – konkrétně 

slov: …, které ročně vyrábějí více než 10 hl lihu z ovoce dodaného 

domácnostmi pěstitelů ovoce; 

- čl. 1 bod 13 – čl. 23a odst. 1 poslední věta směrnice 92/83/EHS – 

Správní doklad pro dopravu zboží podle kapitoly IV nebo V směrnice 

2008/118/ES se odkazuje na toto osvědčení uvedené v tomto odstavci. 

– zřejmě bude řešeno přímo použitelným prováděcím aktem?; 

- čl. 1 bod 13 – čl. 23a odst. 2 směrnice 92/83/EHS – není jednoznačně 

vykázáno, zda se fakultativní ustanovení použije; 

- čl. 1 bod 15 písm. a) – čl. 27 odst. 1 písm. b) druhý pododstavec 

směrnice 92/83/EHS – konkrétně slov: … se používá k údržbě 

Vysvětleno. 

V první odrážce se jedná o limit výroby, který jako takový nedává smysl 

v rámci výjimky stanovené pro Českou republiku a další členské státy, 

které se k dané výjimce připojily později. Jedná se o legislativní znění, 

které je uvedeno v Přístupové smlouvě České republiky k Evropské 

unii, které již nelze upravovat. 

V druhé odrážce se jedná o odkaz, který je již nyní uveden v prováděcích 

nařízeních Komise, nicméně tyto prováděcí předpisy budou nahrazeny 

novými.  

K třetí odrážce lze uvést, že fakultativní ustanovení nebude využito pro 

malé výrobce v České republice. V tomto smyslu je upravena 

srovnávací tabulka.  

K čtvrté odrážce lze uvést, že se jedná o použití zvláštně denaturovaného 

lihu pro stanovený účel použití. V právním řádu je ošetřeno v příloze 

č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb., která vychází ze zmocnění v zákoně 

č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu 

není nutné upravovat přímo v zákoně o spotřebních daních. V tomto 

smyslu bude doplněna srovnávací tabulka. 
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a čištění výrobního zařízení používaného pro tento konkrétní výrobní 

proces. 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo bere na vědomí vypořádání. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

7. Z Připomínky a případné návrhy změn:  

Obecně 

V rámci návrhu jsou na několika místech zmiňovány státy účastnící se 

Partnerství pro mír (spolu se státy, které jsou členy Organizace 

Severoatlantické smlouvy). Pro takovou úpravu, byť je podtržena 

a pojímána jako implementační, však v příslušných směrnicích 

nenacházíme oporu. Jde o navrhovaný § 15a odst. 1 písm. b) zákona 

o spotřebních daních a § 16 odst. 3 písm. c), § 68 odst. 10 písm. a) a b), 

§ 71 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty.  

Na jedné straně lze rozumět, jak také píše předkladatel ve své důvodové 

zprávě, že jde o pouhé doplnění zákonů tak, aby vyhovovali také 

požadavkům směrnice 2019/2235: „v zákoně o dani z přidané hodnoty 

a v zákoně o spotřebních daních se navrhuje rozšířit stávající 

ustanovení, která upravují režim pro ozbrojené síly Severoatlantické 

smlouvy a Partnerství pro mír o ozbrojené síly členského státu, které se 

podílí na obranném úsilí vynakládaném na provádění SOBP EU“ (část 

2.2 obecné části odůvodnění návrhu). Nicméně taková implementace 

může být nedostatečná, resp. v rozporu se smyslem a účelem směrnice. 

Cílem směrnice 2019/2235 je sjednocení režimu DPH a spotřební daně 

v oblasti obranného úsilí Unie a NATO (9. recitál předmětné směrnice). 

Umožnění stejného režimu pro subjekty ze států Partnerství pro mír by 

zřejmě cílenou výhodu spolupráce v rámci EU prakticky znemožnilo.  

Požadujeme tento problém vysvětlit, resp. navrženou úpravu pozměnit.  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Vyhověno. 

Současná úprava zákona o dani z přidané hodnoty a zákona 

o spotřebních daních obsahuje v souladu s unijním právem určitá 

zvýhodnění stran ozbrojených sil členských států Severoatlantické 

smlouvy, které se účastní na společném obranném úsilí. Česká republika 

se stala členským státem Severoatlantické aliance (smlouva vyhlášená 

pod č. 66/1999 Sb.) a zároveň přistoupila k Dohodě mezi smluvními 

stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil 

(NATO SOFA), kde je uvedeno v článku XI bodě 11, že přijímající stát 

učiní zvláštní opatření, aby bylo možné dodávat bez daní a poplatků 

palivo, olej a maziva pro služební vozidla, letadla a lodě ozbrojených sil 

nebo civilní složky. Současně existuje smluvní vztah mezi státy 

Severoatlantické aliance a státy, které přistoupily k Partnerství pro mír 

na základě „Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy 

a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich 

ozbrojených sil“ (sdělení MZV 297/1996), kde v článku I. této dohody 

je stanoveno, že všechny země, které podepsaly dohodu, budou 

uplatňovat článek XI bod 11 NATO SOFA i pro státy zúčastněné 

v Partnerství pro mír. 

Na základě výše uvedeného mělo Ministerstvo financí za to, že úpravu 

týkající se Partnerství pro mír lze označit za implementační. V rámci 

novely zákona o dani z přidané hodnoty, která tuto úpravu zaváděla 

(zákon č. 170/2017 Sb.), byla tato úprava jako implementační vykázána. 

Vzhledem k dalšímu vývoji však tato úprava nabude jako 

implementační vykázána. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo bere na vědomí vypořádání. 

 

 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

8. Z K jednotlivým ustanovením návrhu: 

K části první, bodu 3 (poznámka pod čarou č. 17a) 

Žádáme vysvětlit nahrazení nařízení Komise č. 31/96 prováděcím 

nařízením Rady č. 282/2011 v poznámce pod čarou č. 17a. Nařízení 

Komise (ES) č. 31/96 ze dne 10. ledna 1996 o potvrzení o osvobození 

od spotřební daně je stále platným předpisem.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Již několik let se v aplikační praxi používá společný formulář pro 

osvědčení o osvobození od daně z přidané hodnoty a spotřební daně, 

který členské státy mohou využít pro účely spotřební daně. Dochází tak 

k narovnání právního stavu v zákoně o spotřebních daních vůči 

aplikační praxi. V tomto ohledu bude doplněna důvodová zpráva. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním. 
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16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

9. Z K jednotlivým ustanovením návrhu: 

K části první, bodu 23 (pozn. pod čarou č. 71): 

Upozorňujeme, že směrnice 2001/82/ES je od 27. 1. 2022 zrušena 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. 

prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení 

směrnice 2001/82/ES, ke kterému t.č. probíhá implementace. Je 

otázkou, zda by předkladatel neměl tuto skutečnost zohlednit již v této 

fázi legislativního procesu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

Poznámka pod čarou č. 71 bude ve smyslu připomínky upravena. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo bere na vědomí vypořádání. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

10. Z K jednotlivým ustanovením návrhu: 

K části první, bodu 26., 29. a 31. (§ 79b, 90b, 100ba, 100bb, 100bc): 

V uvedených ustanoveních se vždy objevuje v odst. 3 formulace 

odkazující na nařízení Komise stanovující formulář pro osvědčení 

malého nezávislého výrobce, které není opatřeno žádnou usměrňující 

poznámkou pod čarou, zřejmě protože tato nařízení zatím nevyšla 

v Úředním věstníku EU. V návaznosti na obecnou připomínku 

č. 1 požadujeme vyjasnit, zda není možné odkaz konkretizovat, resp. 

zda se očekává schválení příslušného nařízení v průběhu českého 

legislativního procesu, a případně zvážit i formulaci např. „stanoví 

nařízení Komise, kterým se provádí směrnice …“ nebo „stanoví přímo 

použitelný předpis Evropské unie/Evropské komise stanovující 

formulář pro osvědčení malého nezávislého výrobce“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno, vysvětleno. 

U odkazů na tato nařízení je předpokládáno, že k jejich vydání nedojde 

před ukončením legislativního procesu této novely. Pokud by došlo 

k vydání těchto nařízení před koncem legislativního procesu, dojde 

k následné úpravě odkazu na ně. Pokud by tomu tak nebylo, bude nutné 

odkazy upravit v některé z následujících novel. 

Vzhledem k tomu, že zde není možné vložit poznámku pod čarou, dává 

se přednost uvedení formy přímo použitelného předpisu Evropské unie 

přímo do textu ustanovení. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo bere na vědomí vypořádání. 

 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

11. Z K jednotlivým ustanovením návrhu: 

K části první, bodu 26., 29. a 31. (§ 79b, 90b, 100ba, 100bb, 100bc): 

Směrnice 2020/1151 definuje malého nezávislého výrobce (vína, piva, 

meziproduktů, ostatních kvašených nápojů) zejména tím, že stanoví, že 

musí být právně a hospodářsky nezávislý na jakémkoli jiném výrobci 

meziproduktů, který využívá provozních prostor, jež jsou fyzicky 

umístěny odděleně od prostor jakýchkoli jiných výrobců, a který 

nevyrábí v licenci. Na definici malého nezávislého výrobce je následně 

navázána úprava vydávání osvědčení pro účely využití v zahraničí.  

Definice nezávislého výrobce v zákoně o spotřebních daních je vždy 

v příslušném paragrafu navázána na § 82 odst. 1 a 2 zákona 

o spotřebních daních, který se týká malých nezávislých pivovarů. 

Obdobné použití tohoto ustanovení zákona pro snížené sazby malých 

výrobců (například i vína) působí zmatečně a neodpovídá směrnici 

Vyhověno, vysvětleno. 

V návrhu zákona bylo ustoupeno od využití definice malého 

nezávislého pivovaru pro ustanovení upravující osvědčení malého 

nezávislého výrobce. Pro tato ustanovení byla nezávislost definována 

samostatně.  

Jak již bylo uvedeno výše, je cílem této novely minimalistická 

transpozice nových směrnic v oblasti spotřebních daní. Ministerstvo 

financí tedy nepředložilo a ani nezamýšlí v této novele předložit úpravu 

§ 82 zákona o spotřebních daních. Jakkoli lze souhlasit s tím, že 

ustanovení § 82 zákona o spotřebních daních si zaslouží určité 

formulační úpravy, vyhovět vzneseným připomínkám by znamenalo 

zásadní úpravy § 82 zákona o spotřebních daních. Učinit takové úpravy 

v rámci předložené novely, která má striktně transpoziční charakter 

(v tom smyslu, že se jedná o minimalistickou transpozici nových 

směrnic), by vybočilo z tohoto transpozičního rámce; ostatně, ke 

změnám čl. 4 alkoholové směrnice v ustanoveních týkajících se malých 

nezávislých pivovarů ani nedochází. Ke komplexním úpravám § 82 
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2020/1151. Není proto vhodné používat už existující definici (ale 

odlišnou od té ve směrnici) pro účely naplnění účelu směrnice. 

V první řadě ustanovení § 82 definuje malý nezávislý pivovar a definici 

nezávislého ať už pivovaru nebo obecněji výrobce toto ustanovení 

neobsahuje. Chceme-li vyabstrahovat z tohoto ustanovení definici 

nezávislého pivovaru, musíme vycházet z toho, že znak „malosti“ 

pivovaru se obsažen v požadavku maximálního objemu výrobu 200 000 

hl a znak nezávislosti je charakterizován všemi ostatními požadavky 

(ale jak se píše v návrhu ne zcela všemi, ale pouze těmi, které jsou 

uvedeny v odst. 1 a 2 a dokonce ani těmi, které jsou uvedeny v prvních 

dvou odstavcích, protože si musíme odmyslet výroby piva v licenci). 

Nezávislý pivovar tak bude pivovar, který není právně ani hospodářsky 

závislý na jiném pivovaru a nadzemní ani podzemní provozní 

a skladovací prostory nejsou technologicky, či jinak propojeny 

s prostorami jiného pivovaru (vyabstrahována definice nezávislosti 

z odst. 1). V tomto okamžiku by definice nezávislosti skutečně 

odpovídala požadavkům směrnice.  

Ze směrnice však není možné dovodit přesný obsah toho, co se má 

považovat za „právní nebo hospodářskou závislost“, jak stanoví § 81 

odst. 2. Obecný problém spočívá v tom, že jde o uzavřenou definici, tj. 

každá jiná myslitelná forma „právní nebo hospodářské nezávislosti“ 

zůstane mimo definovaný pojem. Jestli má tedy odst. 2 zůstat obsahem 

pojmu nezávislosti tak, jak jej používá směrnice, zde by bylo vhodnější 

tento výčet uvést jako otevřený. Následně pak není vhodné v písmeni 

a) uvést, že právně nebo hospodářsky závislý pivovar je tehdy, pokud 

vlastní většinový podíl jiného pivovaru. Myšlenka je asi správná – 

pivovary by pak byly propojené, tj. nebyly by nezávislé, ale není 

vhodné označit pivovar, který ovládá jiný pivovar, jako závislý – on 

právě nezávislý je, akorát ovládá jiný pivovar. Správné by bylo popsat 

opačnou situaci – kdy právně nebo hospodářsky závislý pivovar je 

vlastněn více než z padesáti procent jiným pivovarem. Jako 

nejvhodnější řešení se jeví, pokud už chceme definovat „právní nebo 

hospodářskou závislost“, uvést, že právně nebo hospodářsky závislý 

pivovar je takový, které je majetkově nebo skrze podíl nebo jinak 

spojen s jiným pivovarem, nehledě na to, zda se jedná o pivovar, který 

ovládaný nebo ovládající. Další problém odkazu na definici 

nezávislosti na § 81 odst. 1 a 2 je, že § 81 odst. 2 písm. b) (absence 

hlavního výrobního provozního souboru v pivovaru jako znak 

závislosti) odkazuje na § 81 odst. 3 a tudíž by bylo korektní definovat 

nezávislost odkazem na § 81 odst. 1, 2 a 3. Zde je ale opět patrný 

problém v tom, že směrnice explicitně nestanoví, že pokud pivovar 

nemá některý z hlavních výrobních provozních souborů, je 

zákona o spotřebních daních, které mají za cíl odstranit některé 

formulační a další nejasnosti (včetně např. reformulace ustanovení 

v § 82 odst. 2 písm. a) týkajícího se „směru“ závislosti, jak si všímá i 

jedna z připomínek vznesených Odborem kompatibility), by mělo dojít 

v rámci již připravované „řádné“ novely zákona o spotřebních daních, 

která by měla být v blízké době zaslána do vnějšího připomínkového 

řízení. Z tohoto důvodu bude také využita v případě definice 

nezávislosti u malých nezávislých výrobců současná úprava malých 

nezávislých pivovarů (ačkoli na ni nebude odkazováno, ale bude zde 

samostatná úprava) s tím, že v případě novelizace úpravy malého 

nezávislého pivovaru budou změny promítnuty také do úpravy malých 

nezávislých výrobců. Vzhledem k nutnosti udržení celistvosti zákona o 

spotřebních daních je toto jediným vhodným postupem. 

Nad rámec předchozího se konstatuje, že se podmínky nezávislosti 

podle § 82 odst. 2 zákona o spotřebních daních (zavedení definice 

právní a hospodářské nezávislosti) považují za obecně odpovídající 

ustanovení čl. 4 alkoholové směrnice tak, jak ustanovení předmětného 

článku interpretuje a rozvádí judikatura Soudního dvora Evropské unie, 

konkrétně rozsudek ve věci C-83/08 Glückauf Brauerei. K otázce 

„směru“ závislosti lze pak dodat, že odhalení vztahu závislosti mezi 

dvěma pivovary bez ohledu na jeho „směr“ správcem daně vede ke 

ztrátě daňového zvýhodnění jak pro ovládající, tak pro ovládaný 

pivovar, a „směr“ ovládání samého tedy vlastně nehraje roli. 

Co se týče podmínky existence a úplnosti hlavního výrobního souboru, 

jedná se skutečně o podmínku, která z alkoholové směrnice nevyplývá 

a byla do zákona vložena na národní úrovni na základě diskuzí se 

zástupci pivovarů při tvorbě zákona o spotřebních daních. Pivovar jako 

takový by měl jako výrobní potravinářský podnik splňovat určité 

minimum technologického vybavení, aby byl schopen plnit svou funkci, 

a to i v případě malých pivovarů. Důvodem je mimo jiné to, aby 

nedocházelo k vytváření skupin při účasti fiktivních pivovarů za účelem 

získání daňových a hospodářských výhod. Tyto minimální požadavky v 

předmětném ustanovení zákona o spotřebních daních odpovídají 

požadavku směrnice 92/83/EHS, kde je v preambuli uvedeno, že tam, 

kde je členským státům dovoleno uplatňovat nižší sazby, by tyto sazby 

neměly způsobit narušení hospodářské soutěže v rámci vnitřního trhu. 

K této situaci by ovšem nemělo docházet ani na území České republiky. 

Je také nutné mít na paměti, že podmínky předepsané alkoholovou 

směrnicí pro malé nezávislé pivovary jsou nastaveny jako minimální, a 

je tedy na jednotlivém členském státě, zda pro malé nezávislé pivovary 

nastaví podmínky přísnější (samozřejmě za předpokladu, že tím nedojde 

k nastavení diskriminačních podmínek pro výrobce v jiných členských 

státech s dopadem pro volný pohyb zboží, k čemuž v tomto případě 
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automaticky, ex lege, závislý. Kritérium by zřejmě bylo možné 

akceptovat jak vyvratitelnou domněnku, kdyby měl správce daně 

alespoň nějaký prostor pro uvážení, zde se tím pádem nejedná 

o nezávislý pivovar. Ustanovení § 81 odst. 2 písm. c) je také na zvážení. 

Zákon říká, že nezávislost může být přímá nebo nepřímá, směrnice ani 

jedno nestanoví. Nepřímá nezávislost je obecně velmi široký pojem 

a jestliže se navrhovatel domnívá, že smysl a účel směrnice skutečně 

vyžaduje zahrnutí nepřímé závislosti pod definovaný pojem, očekává 

se, že tento záměr bude popsán v odůvodnění návrhu zákona. 

Odůvodnění je však velmi strohé, pouze říká, že jsou požadavky 

směrnice naplněny, o čem lze pochybovat.  

Lze tak říct, že definici nezávislého výrobce, se kterým operuje 

směrnice, není vhodně implementována do návrhu zákona. Navržená 

implementace obsahuje množství myšlenkových ale také právně 

zásadních nedostatků. Z pohledu implementace by snad bylo 

nejvhodnější definovat nezávislost výrobce zcela nově. Pokud je 

z legislativně stylistických důvodů podle navrhovatele vhodnější zůstat 

u odkazu na malý nezávislý pivovar, nabízí se řešení odkazem pouze 

na § 81 odst. 1 (s výjimkou licencování). Pokud se navrhovatel 

domnívá, že je zásadní pro správce daně uvést přesnější definici 

nezávislosti, bude se skutečně nutné zamyslet nad tím, jak to 

koncipovat. Stávající úprava totiž obsahuje více otázek než odpovědí, 

vztahujících se k pojmu nezávislosti.  

Žádáme v návrhu zohlednit.  

Tato připomínka je zásadní. 

z podstaty věci dojít nemůže). Touto podmínkou je také naplněna jedna 

z myšlenek alkoholové směrnice, na základě které je členský stát, v 

němž je malý nezávislý výrobce usazen, povinen stanovit podmínky pro 

zajištění správného a jednoznačného uplatňování takových předpisů, 

jakož i pro předcházení daňovým únikům, vyhýbání se daňovým 

povinnostem nebo zneužití daňového režimu.  

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo bere na vědomí vypořádání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

Odbor kompatibility 

12. Z Nad rámec návrhu  

Upozorňujeme, že v poznámce pod čarou č. 27c v zákoně o spotřebních 

daních se pro účely § 24 odst. 6 odkazuje na zrušené rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003. To bylo nahrazeno 

rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/263. 

Navrhujeme upravit.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň 

je v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a která v připomínce zmiňovanou změnu bude 

obsahovat. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo bere na vědomí vypořádání. 

16. Úřad vlády České 

republiky 

- 

13. Z Závěr: Bere se na vědomí. 
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Odbor kompatibility Návrh zákona bude možno hodnotit jako slučitelný s právem EU 

až po vyjasnění výše uvedených připomínek. 

Formální náležitosti (výkaznictví) je nutné napravit. 

17. Hospodářská 

komora České 

republiky 

1. - Hospodářská komora ČR (dále jen HK ČR) dlouhodobě zaznamenává 

od svých členů soustavnou snahu dosáhnout změny zákona č. 353/2003 

Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby 

podnikatelské prostředí v ČR v této oblasti odpovídalo legislativní 

úrovni okolních států, a to způsobem, jak to směrnice 92/83/EHS 

o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických 

nápojů a její výklad Výborem pro spotřební daně nastavují. Vzhledem 

k tomu, že ministerstvem financí předložený návrh si za cíl v oblasti 

spotřebních daní klade implementaci směrnice Rady (EU) 2020/1151, 

kterou se mění výše uvedená směrnice 92/83/EHS, předkládá HK ČR 

vedle připomínek k návrhu i doporučující připomínky nad rámec 

návrhu, jejichž cílem je korekce ne zcela přesné transpozice (vizte 

doporučující připomínky č. 1, 2, 5 a 8).  

HK ČR se domnívá, že je žádoucí uvažovat o změně systému regulace 

pevných cen cigaret s cílem snížit organizační, administrativní 

i finanční zátěž subjektů podnikajících na tomto dílčím trhu vybraných 

výrobků (vizte doporučující připomínku č. 9). 

Bere se na vědomí. 

 

17. Hospodářská 

komora České 

republiky 

2. Z Zásadní připomínka k předkládanému materiálu 

Připomínka k  Části třetí Účinnost Čl. V  

Požadujeme upravit v Části třetí Účinnost Čl. V takto: 

„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou 

ustanovení čl. I bodů 2, 3, 5 až 11, 13, 14 a 16 až 18 a čl. III, která 

nabývají účinnosti dnem 1. července 2022 a s výjimkou čl. I bod 27, 

které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2031.“  

Odůvodnění: V Článku I bod 27 se nově do § 81 odst. 3 přidává: „Pro 

účely metody určení extraktu původní mladiny se berou v potaz všechny 

složky piva, včetně složek přidaných po skončení kvašení.“  Účinnost 

pro tuto změnu je stanovena od 1. 1. 2022.  

Směrnice Rady (EU) 2020/1151, kterou se mění směrnice 92/83/EHS 

o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických 

nápojů (dále jen směrnice 2020/1151) stanovuje, že z důvodu 

harmonizace zdaňování slazeného nebo ochuceného piva je nutno 

upřesnit a sjednotit měření stupňů Plato. Proto směrnice 2020/1151 

nově stanovuje (v čl. 3 odst. 1), že „pro účely měření stupňů Plato se 

berou v potaz všechny složky piva, včetně složek přidaných po 

skončení kvašení“. Směrnice však zároveň stanoví, že státy postupující 

Vyhověno. 

 

Vyjádření k vypořádání  

Připomínkové místo bere vypořádání na vědomí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBYAG93LH)



21 

 

odchylně od tohoto ustanovení mohou takto pokračovat až do 31. 12. 

2030. To se týká i České republiky. Navrhovaná novela zákona 

o spotřební dani však této možnosti nevyužívá a implementuje 

předmětné ustanovení z EU Směrnice s aplikací platnosti v prvním 

možném termínu, tj. od 1. 1. 2022. 

V kontextu současné pandemie patří právě obor pivovarnictví k nejvíce 

zasaženým oborům v důsledku toho, že výroba a odbyt piva 

v restauracích a gastronomických provozech je omezen restriktivními 

vládními opatřeními. Většina výrobců piva se tak snaží oslovit 

spotřebitele také prostřednictvím prodeje v obchodech. S ohledem na 

skutečnost, že jednak není možné přesně predikovat ani konec 

omezujících opaření, ani celkový ekonomický dopad pandemie na 

společnost a na podnikatelské subjekty, považujeme za vhodné 

nezatěžovat je nadbytečnou daní v situaci, kdy to evropská legislativa 

nevyžaduje, a naopak dává možnost národním státům k implementaci 

tohoto ustanovení v pozdějším termínu.  

Jelikož odhadovaný rozpočtový dopad této změny z pohledu příjmů 

státního rozpočtu je poměrně malý, v řádech jednotek milionů korun 

ročně, a současně směrnice 2020/1151 umožňuje implementaci až od 1. 

1. 2031, navrhujeme minimalisticky implementovat změnu v tomto 

nejzazším přípustném termínu.  

17. Hospodářská 

komora České 

republiky 

3. D Doporučující připomínky nad rámec návrhu 

Připomínka k § 3 písm. i) 

Doporučujeme stávající text: „podle § 52a nebo 53“ nahradit textem: 

„podle § 52a, 53 nebo 73“. 

Odůvodnění: Doporučujeme doplnit do ustanovení § 3 písm. i) 

možnost „přeprodeje“ osvobozených lihových výrobků stejně tak, jak 

je to u minerálních olejů. Dosavadní vnitrostátní právní úprava 

neumožňuje „přeprodej“ lihových výrobků osvobozených od spotřební 

daně. 

Definice pojmu „uživatel“ v § 3 písm. i) nepřipouští „přeprodej“ 

osvobozených lihových výrobků (aromat) v kategorii maloobchodního 

balení 20ml. Je tedy otázkou, zda je přípustné omezit obchodování 

s lihem, tedy s lihovými výrobky - aromaty, u kterého lze uplatnit 

osvobození od harmonizované spotřební daně tak, že jej nelze jako 

osvobozený od spotřební daně vůbec „přeprodávat“ v obchodním 

řetězci tak, aby se takto osvobozený dostal ke konečnému spotřebiteli.  

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň je 

v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor se 

případnou připomínkou zabývat. 
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Národní předpis, zákon o spotřebních daních, není v této části plně 

harmonizován, zejména se Směrnicí Rady 92/83/EHS, a neodpovídá 

harmonizovaným předpisům Evropského společenství. 

17. Hospodářská 

komora České 

republiky 

4. D Doporučující připomínky nad rámec návrhu 

Připomínka k § 12 odst. 1 

Doporučujeme na konci textu odstavce za slova: „v § 53 odst. 5“ 

doplnit slova: „a § 73 odst. 3 a 4“. 

Odůvodnění: Dnes musí uživatel, osoba, která přijímá a užívá mj. 

i osvobozené lihové výrobky, uplatnit nárok na osvobození (nejen) 

lihového výrobku u plátce nebo jiného uživatele povinně, písemně před 

vydáním těchto osvobozených (nejen) lihových výrobků. Jinak nárok 

na vydání těchto vybraných výrobků bez daně nevznikne. Tento princip 

neumožňuje „přeprodej“ v rámci reálného obchodního řetězce výrobce-

velkoobchod-maloobchod-zákazník. Proto doporučujeme doplnění 

ustanovení § 12 odst. 1 o výčet osob, uživatelů, kteří nemusí mít pro 

příjem a užívání těchto osvobozených lihových výrobků povolení 

k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně (viz § 73 odst. 3 a 4), 

a lze je pak tedy „přeprodávat“ v obchodním řetězci. 

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň je 

v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor se 

případnou připomínkou zabývat. 

17. Hospodářská 

komora České 

republiky 

5. D Doporučující připomínky nad rámec návrhu 

Připomínka k § 21 odst. 11 

Doporučujeme, aby institut snížení/upuštění upravený v § 21 odst. 11 

byl přístupný i pro velké výrobce vybraných výrobků. Navrhujeme 

proto, aby v tomto smyslu bylo ustanovení upraveno.  

Odůvodnění: Stávající úprava snížení/upuštění připouští pouze 

v případě výroby malých objemů vybraných výrobků, pro 

provozovatele velkých daňových skladů je nemožné 

dosáhnout  jakéhokoliv snížení.  Tyto subjekty jsou pravidelně 

podrobovány finančním analýzám a jejich výsledky prokazují finanční 

stabilitu, plnění platebních povinností a schopnost dostát peněžním 

dluhům. V případě, že daňový subjekt vykazuje požadované parametry, 

a to minimálně po dobu  dvaceti čtyř (24)  po sobě jdoucích měsíců, 

měl by mít i při velkých objemech právo na snížení či upuštění. 

Porovnání částek na jištění daňových skladů ve svém maximu, tj. 

120 000 000 Kč, by mohlo být limitem pro finanční stabilitu, plnění 

platebních povinností a schopnost dostát peněžním dluhům jako 

výsledek finanční analýzy, což je stávající maximum, které k zajištění 

k dispozici při provozování 3 a více daňových skladů,  byť spotřební 

daň, která je v aktuální výši skladována či ve výši 1/12 roční výroby, 

tento finanční limit vysoce překračuje. Nastavení pravidel nereflektuje 

poslední vývoj v oblasti objemů výroby  lihu jako vybraného výrobku. 

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň je 

v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor se 

případnou připomínkou zabývat. 
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Velcí výrobci jsou nastavenými pravidly finančně diskriminování a je 

neoprávněně dovozována rizikovost trhu s lihem, kdy velcí výrobci 

nikdy nebyli z pohledu spotřební daně problematickými 

subjekty.  Pokud jde o období, k němuž se vztahuje finanční stabilita, 

tj. 24 měsíců, vycházíme z právní úpravy Slovenska, které tuto 

problematiku řeší obdobně.  

17. Hospodářská 

komora České 

republiky 

6. D Doporučující připomínky nad rámec návrhu 

Připomínka k § 24 odst. 3 

Doporučujeme v  § 24 odst. 3 ve druhé větě doplnit za slova „pro 

dopravu vybraných výrobků“ text „včetně dopravy vybraných výrobků 

mezi daňovými sklady provozovanými jedním daňovým subjektem,“ 

takto: 

„(3) Vybrané výrobky lze v režimu podmíněného osvobození od daně 

dopravovat pouze tehdy, jestliže provozovatel odesílajícího daňového 

skladu nebo oprávněný odesílatel poskytne zajištění daně ve výši daně, 

kterou by byl povinen přiznat a zaplatit při uvedení dopravovaných 

vybraných výrobků do volného daňového oběhu, pokud tento zákon 

nestanoví jinak [§ 58 odst. 2, 3, 4 a § 58 odst. 5 písm. a)]. Pokud 

provozovatel odesílajícího daňového skladu poskytl zajištění daně pro 

provozování daňového skladu, může být toto zajištění použito pro 

poskytnutí zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků, včetně 

dopravy vybraných výrobků mezi daňovými sklady provozovanými 

jedním daňovým subjektem, s výjimkou dopravy podle odstavce 

1 písm. b). Výjimka se nepoužije pro případ, kdy oprávněný odesílatel 

je provozovatelem daňového skladu, do kterého jsou vybrané výrobky 

v režimu podmíněného osvobození od daně dopravovány. O použití 

zajištění daně pro provozování daňového skladu pro dopravu 

vybraných výrobků rozhodne správce daně místně příslušný tomuto 

daňovému skladu. Pokud zajištění daně podle § 21 nepokrývá daň 

připadající na množství vybraných výrobků dopravovaných v režimu 

podmíněného osvobození od daně, je provozovatel odesílajícího 

daňového skladu povinen poskytnout další zajištění daně tak, aby 

odpovídalo výši daně připadající na množství dopravovaných 

vybraných výrobků. Pokud jsou vybrané výrobky dopravovány 

oprávněným odesílatelem, poskytuje se zajištění daně pro každou 

dopravu zvlášť, a to převodem nebo složením finančních prostředků na 

depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně. Po dobu 

zajištění daně poskytnutého podle tohoto odstavce nevzniká nárok na 

úrok z částky složené na tomto depozitním účtu. Daň se považuje za 

zajištěnou ode dne připsání příslušné částky na tento účet. Pokud není 

daň zaplacena ve lhůtě splatnosti daně stanovené tímto zákonem, 

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň je 

v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor se 

případnou připomínkou zabývat. 
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použije správce daně zajištění daně na úhradu daně včetně jejího 

příslušenství.“ 

Odůvodnění: Stávající právní úprava nereflektuje situaci při realizaci 

vnitropodnikových doprav, kdy z důvodu výrobního schématu 

v jednotlivých továrnách je nutno převážet vybrané výrobky mezi 

jednotlivými provozy. Těmito převozy nedochází  ke změnám 

množství vybraných výrobků v rámci daňových skladů jako celku, 

pouze se mění aktuální stavy v jednotlivých daňových skladech, ale 

celková bilance je neměnná. Výše uvedená situace dopadá na velké 

výrobce, kteří s ohledem na rozsah své výroby využívají zajištění daně 

poskytnuté složením nebo převodem finančních prostředků na 

depozitní účet. Takto složená částka zajišťuje vybrané výrobky 

nacházející se v daňovém skladu či skladech a cílem této změny je 

připustit, aby pohyby/přesuny  tohoto množství mezi jednotlivými 

daňovými sklady byly pokryty zajištěním daně pro příslušné daňové 

sklady jednoho daňového subjektu, obdobně jako je nahlíženo na 

daňové sklady na minerální oleje, které jsou jedním daňovým skladem, 

byť geograficky jsou od sebe vzdálené.   

17. Hospodářská 

komora České 

republiky 

7. D Doporučující připomínky nad rámec návrhu 

Připomínka k § 66 odst. 2 

Doporučujeme na konci § 66 odst. 2 doplnit větu: 

„To se netýká konečného spotřebitele, který je oprávněn přijímat bez 

povolení k přijímání a užívání výrobky obsahující líh osvobozený od 

daně podle § 71 odst. 1 písm. c) ve spotřebitelském balení o objemu do 

0,06 litru mimo rámec své podnikatelské činnosti.“ 

Odůvodnění: Toto ustanovení ukládá povinnost osobám pořizujícím líh 

osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c) oznámit správci daně 

první nákup nebo dovoz v kalendářním roce tohoto osvobozeného lihu. 

Tato povinnost by se neměla vztahovat na konečné spotřebitele, kteří 

pořizují tyto výrobky nahodile a podle své potřeby a výhradně jen pro 

vlastní spotřebu. Objem výrobku je zvolen s ohledem na ustanovení 

§ 12a zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení 

lihu.  

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň je 

v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor se 

případnou připomínkou zabývat. 

17. Hospodářská 

komora České 

republiky 

8. D Doporučující připomínky nad rámec návrhu 

Připomínka k § 71 odst. 2 

Doporučujeme upravit text § 71 odst. 2 takto: 

„(2) Od daně je dále osvobozen líh ve výši technicky zdůvodněných 

skutečných ztrát, maximálně však do výše stanovených norem ztrát 

a dále líh obecně i zvláštně denaturovaný, jež nesplňuje podmínku 

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň je 

v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 
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minimálního stanoveného obsahu denaturačního prostředku nebo 

některé složky denaturačního prostředku, je však prokazatelné, že 

ostatní podmínky řádné denaturace byly splněny a bylo dosaženo 

účelu denaturace, kdy  takto denaturovaný  líh je nepoužitelný ke 

konzumaci a byl použit v souladu s účelem, pro který byl 

denaturován.“ 

Odůvodnění: Dle našeho názoru však i při minimální odchylce 

u denaturace (nedostatečná denaturace) je za stanovených podmínek 

splněn cíl denaturace, tj.  znemožnění použití lihu k jeho 

konzumaci.  Nedostatečnou denaturací, s níž by nebyla  spojena sankce 

doměření spotřební daně, bychom nově definovali případy, kdy v rámci 

procesu denaturace budou plněny všechny podmínky stanovené 

právními předpisy pro denaturaci, tj. bude prokazatelně 

přimícháno deklarované množství stanoveného denaturačního 

prostředku, denaturace proběhne za přítomnosti správce daně (protokol 

o denaturaci, kamerový záznam denaturace), nicméně z důvodů 

technologického pochybení, např. nedostatečné 

promíchání/homogenizace, technické chybě v procesu přimíchání, jako 

je např. reflux v přívodním potrubí denaturantu, nedodržení pravidel 

v procesu odběru vzorku, bude následně zjištěno, že líh neobsahuje 

stanovené množství denaturantu, nicméně lze, např. formou znaleckého 

posudku prokázat, že takto nedostatečně denaturovaný líh splňuje 

podmínku nepoužitelnosti ke konzumaci,  takto zdenaturovaný 

líh nebude použit ke konzumaci/nebyl použit ke konzumaci nebo se 

použije/použil   v souladu s původním účelem. Navržená úprava by 

patrně vyvolala i nezbytnost úpravy vyhlášky č. 141/1997 Sb., která 

v příloze 3 u zvláštně denaturovaného lihu kvasného stanoví maximální 

množství denaturačního prostředku.   

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor se 

případnou připomínkou zabývat. 

17. Hospodářská 

komora České 

republiky 

9. D Doporučující připomínky nad rámec návrhu 

Připomínka k § 72 odst. 1 

Doporučujeme v § 72 vypustit odst. 1, bez náhrady, tj. následovně 

dojde k přečíslování stávajících odstavů 2 až 4 na 1 až 3.  

Odůvodnění: V tomto případě se domníváme, že akt uplatnění 

osvobození představuje nadbytečnou administrativní zátěž jak na straně 

uživatele, tak i na straně plátce. Pokud bylo uživateli vydáno příslušné 

povolení, pro jehož vydání musel splnit veškeré požadavky, povolení 

aktivně použije a plátce při využití povolení uživatelem kontroluje 

plnění podmínek, považujeme uplatnění jako nadbytečné.   

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň je 

v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor se 

případnou připomínkou zabývat. 

17. Hospodářská 

komora České 

republiky 

10. D Doporučující připomínky nad rámec návrhu 

Připomínka k § 73 

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 
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Doporučujeme upravit § 73 přidáním odstavců 3 a 4 následujícího 

znění: 

„(3) Líh osvobozený od daně je konečný spotřebitel oprávněn přijímat 

a užívat bez povolení k přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně 

podle § 71 odst. 1 písm. c) v jednotkovém balení o objemu nejvýše 0,06 

litru mimo rámec své podnikatelské činnosti. 

(4) Líh osvobozený od daně podle § 71 odst. 1 písm. c) v jednotkovém 

balení o objemu nejvýše 0,06 litru lze v rámci podnikatelské činnosti 

přijímat a prodávat bez povolení k přijímání a užívání lihu 

osvobozeného od daně pouze za účelem jeho prodeje konečnému 

spotřebiteli.“ 

Odůvodnění: Dosavadní úprava neumožňuje „přeprodávat“ líh 

osvobozený od daně dalším uživatelům (vizte komentář k § 3). 

Navrhujeme tedy možnost „přeprodeje“ těchto výrobků doplnit do 

zákona tak, aby bylo toto umožněno v distribučním řetězci ke 

konečnému spotřebiteli a nedocházelo k jeho diskriminaci. 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň je 

v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor se 

případnou připomínkou zabývat. 

17. Hospodářská 

komora České 

republiky 

11. D Doporučující připomínky nad rámec návrhu 

Připomínka k ČÁSTI TŘETÍ Hlavě V 

Podle našich informací MF uvažuje o změně způsobu regulace cen 

cigaret s cílem učinit tento systém více flexibilní. Z našeho pohledu, 

vycházejícího ze zkušeností jak výrobců a dovozců, tak 

maloobchodních prodejců je největší zátěží nutnost vracení a následné 

likvidace cigaret se starou sazbou daně po změně sazby spotřební daně. 

Velmi bychom uvítali, kdyby se do budoucna podařilo systém změnit 

tak, aby tyto likvidace a s nimi spojené výkupy cigaret nebyly nutné. 

Novela zákona o spotřebních daních předložená do vnějšího 

připomínkového řízení však takovou změnu neobsahuje. Uvítali 

bychom, kdyby MF ještě zvážilo zařazení takové změny do aktuální 

novely zákona. Inspirovat se lze postupy aplikovanými např. ve Francii, 

Irsku, Maďarsku, Rakousku či Rumunsku. 

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň je 

v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor se 

případnou připomínkou zabývat. 

18. Svaz průmyslu 

a dopravy ČR 

1. Z ÚVOD 

Tento zákon je dle předkladatele povinnou implementací právních 

předpisů Evropské unie v oblasti spotřebních daní a daně z přidané 

hodnoty. Svaz průmyslu a dopravy ČR v obecné rovině doporučuje 

nezavádět změny, které mají na podnikatelský sektor dopady, či je 

nezavádět v termínech, které např. EU přímo nevyžaduje. Naše 

Programové prohlášení pro rok 2021 konkrétně uvádí: „Implementace 

předpisů, které komplikují a prodražují podnikání, by neměla jít nad 

rámec požadavků směrnic.“ Níže uvedená zásadní připomínka je tak ve 

smyslu této zásady, protože při implementaci není vhodné stanovovat 

Vyhověno. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo souhlasí s vypořádáním.  
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nejdřívější možné termíny, pokud sama směrnice umožňuje využít 

určitého období, aby se soukromý sektor, vzhledem k národním 

podmínkám, mohl na změny vyžadující náklady vhodně připravit. 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Navrhujeme změnit Část třetí, Čl. V. Účinnost tak, že se do věty 

přidá: 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou 

ustanovení čl. I bodů 2, 3, 5 až 11, 13, 14 a 16 až 18 a čl. III, která 

nabývají účinnosti dnem 1. července 2022 a výjimkou čl. 1 bod 27, 

které nabývá účinnosti 1. 1. 2031.  

Odůvodnění:  

V Článku I bod 27 se nově do § 81 odst. 3 přidává: „Pro účely metody 

určení extraktu původní mladiny se berou v potaz všechny složky piva, 

včetně složek přidaných po skončení kvašení.“ s účinností od 1. 1. 2022.  

Směrnice Rady (EU) 2020/1151 stanovuje, že z důvodu harmonizace 

zdaňování slazeného nebo ochuceného piva je nutno upřesnit 

a sjednotit měření stupňů Plato. Proto Směrnice nově stanovuje 

(v čl.3 odst.1), že „pro účely měření stupňů Plato se berou v potaz 

všechny složky piva, včetně složek přidaných po skončení kvašení“. 

Směrnice však zároveň stanoví, že státy postupující odchylně od 

tohoto ustanovení můžou takto pokračovat až do 31. 12. 2030. To 

se týká i České republiky.  

Navrhovaná novela zákona o spotřební dani však této možnosti 

nevyužívá a implementuje předmětné ustanovení z EU Směrnice 

s aplikací platnosti v prvním možném termínu, tj. od 1. 1. 2022. 

V kontextu současné pandemie patří právě obor pivovarnictví k nejvíce 

zasaženým oborům v důsledku toho, že výroba i odbyt piva 

v restauracích a gastronomických provozech je omezen vládními 

opatřeními. Většina výrobců piva se tak snaží oslovit spotřebitele také 

prostřednictvím prodeje v obchodech. S ohledem na skutečnost, že 

jednak není možné přesně predikovat, jak konec omezujících opaření, 

tak celkový ekonomický dopad pandemie na společnost i na 

podnikatelské subjekty, považujeme za vhodné nezatěžovat je 

nadbytečnou daní v situaci, kdy to evropská legislativa nevyžaduje 

a naopak dává možnost národním státům k implementaci tohoto 

ustanovení v pozdějším termínu.  

Jelikož odhadovaný daňový dopad této změny je značně malý, 

v řádech jednotek milionů korun ročně, z pohledu příjmů do státního 
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rozpočtu a současně Směrnice umožňuje implementaci až od 1. 1. 

2031, navrhujeme implementovat změnu v tomto nejzazším 

možném termínu.  

22. Český svaz 

pivovarů a sladoven, 

z.s. 

1. Z Zásadní připomínka:  

Navrhujeme změnit Část třetí, Čl. V. Účinnost tak, že se do věty 

přidá  

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou 

ustanovení čl. I bodů 2, 3, 5 až 11, 13, 14 a 16 až 18 a čl. III, která 

nabývají účinnosti dnem 1. července 2022 a výjimkou čl. 1 bod 27, 

které nabývá účinnosti 1. 1. 2031.  

Odůvodnění:  

V Článku I bod 27 se nově do § 81 odst. 3 přidává: „Pro účely metody 

určení extraktu původní mladiny se berou v potaz všechny složky piva, 

včetně složek přidaných po skončení kvašení.“ s účinností od 1.1.2022.  

Směrnice Rady (EU) 2020/1151 stanovuje, že z důvodu harmonizace 

zdaňování slazeného nebo ochuceného piva je nutno upřesnit 

a sjednotit měření stupňů Plato. Proto Směrnice nově stanovuje 

(v čl.3 odst.1), že „pro účely měření stupňů Plato se berou v potaz 

všechny složky piva, včetně složek přidaných po skončení kvašení“. 

Směrnice však zároveň stanoví, že státy postupující odchylně od tohoto 

ustanovení můžou takto pokračovat až do 31.12.2030. To se týká 

i České republiky.  

Navrhovaná novela zákona o spotřební dani však této možnosti 

nevyužívá a implementuje předmětné ustanovení z EU Směrnice 

s aplikací platnosti v prvním možném termínu, tj. od 1.1.2022. 

V kontextu současné pandemie patří právě obor pivovarnictví k nejvíe 

zasaženým oborům v důsledku toho, že výroba a odbyt piva 

v restauracích a gastronomických provozech je omezen vládními 

opatřeními. Většina výrobců piva se tak snaží oslovit spotřebitele také 

prostřednictvím prodeje v obchodech. S ohledem na skutečnost, že 

jednak není možné přesně predikovat, jak konec omezujících opaření, 

tak také, celkový ekonomický dopad pandemie na společnost i na 

podnikatelské subjekty, považujeme za vhodné nezatěžovat je 

nadbytečnu daní v situaci, kdy to evropská legislativa nevyžaduje 

a naopak dává možnost národním státům k implementaci tohoto 

ustanovení v pozdějším termínu.  

Jelikož odhadovaný daňový dopad této změny je značně malý, v řádech 

jednotek milionů korun ročně, z pohledu příjmů do státního rozpočtu 

a současně Směrnice umožňuje implementaci až od 1.1.2031, 

Vyhověno. 
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navrhujeme implementovat změnu v tomto nejzazším možném 

termínu.  

23. Svaz lihovarů České 

republiky 

1. D Ustanovení § 24 odst.3) zákona č. 353/2003 Sb., zvýrazněná část:  

Vybrané výrobky lze v režimu podmíněného osvobození od daně 

dopravovat pouze tehdy, jestliže provozovatel odesílajícího daňového 

skladu nebo oprávněný odesílatel poskytne zajištění daně ve výši daně, 

kterou by byl povinen přiznat a zaplatit při uvedení dopravovaných 

vybraných výrobků do volného daňového oběhu, pokud tento zákon 

nestanoví jinak [§ 58 odst. 2, 3, 4 a § 58 odst. 5 písm. a)]. Pokud 

provozovatel odesílajícího daňového skladu poskytl zajištění daně pro 

provozování daňového skladu, může být toto zajištění použito pro 

poskytnutí zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků, včetně 

dopravy vybraných výrobků mezi daňovými sklady provozovanými 

jedním daňovým subjektem, s výjimkou dopravy podle odstavce 1 písm. 

b). Výjimka se nepoužije pro případ, kdy oprávněný odesílatel je 

provozovatelem daňového skladu, do kterého jsou vybrané výrobky 

v režimu podmíněného osvobození od daně dopravovány. O použití 

zajištění daně pro provozování daňového skladu pro dopravu 

vybraných výrobků rozhodne správce daně místně příslušný tomuto 

daňovému skladu. Pokud zajištění daně podle § 21 nepokrývá daň 

připadající na množství vybraných výrobků dopravovaných v režimu 

podmíněného osvobození od daně, je provozovatel odesílajícího 

daňového skladu povinen poskytnout další zajištění daně tak, aby 

odpovídalo výši daně připadající na množství dopravovaných 

vybraných výrobků. Pokud jsou vybrané výrobky dopravovány 

oprávněným odesílatelem, poskytuje se zajištění daně pro každou 

dopravu zvlášť, a to převodem nebo složením finančních prostředků na 

depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně. Po dobu 

zajištění daně poskytnutého podle tohoto odstavce nevzniká nárok na 

úrok z částky složené na tomto depozitním účtu. Daň se považuje za 

zajištěnou ode dne připsání příslušné částky na tento účet. Pokud není 

daň zaplacena ve lhůtě splatnosti daně stanovené tímto zákonem, 

použije správce daně zajištění daně na úhradu daně včetně jejího 

příslušenství.“  

Zdůvodnění:  

Stávající právní úprava nereflektuje situaci při realizaci 

vnitropodnikových doprav, kdy z důvodu výrobního schématu 

v jednotlivých továrnách je nutno převážet vybrané výrobky mezi 

jednotlivými provozy. Těmito převozy nedochází ke změnám množství 

vybraných výrobků v rámci daňových skladů jako celku, pouze se mění 

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň 

je v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor 

se případnou připomínkou zabývat. 
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aktuální stavy v jednotlivých daňových skladech, ale celková bilance je 

neměnná. Výše uvedená situace dopadá na velké výrobce, kteří 

s ohledem na svou výši výroby využívají zajištění daně poskytnuté 

složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet. 

Takto složená částka zajišťuje vybrané výrobky nacházející se 

v daňovém skladu či skladech a cílem této změny je připustit, aby 

pohyby/přesuny tohoto množství mezi jednotlivými daňovými sklady 

byly pokryty zajištěním daně pro příslušné daňové sklady jednoho 

daňového subjektu, obdobně jako je nahlíženo na daňové sklady na 

minerální oleje, které jsou jedním daňovým skladem, byť geograficky 

jsou od sebe vzdálené. 

23. Svaz lihovarů České 

republiky 

2. D Ustanovení § 71 odst.2) zákona č. 353/2003 Sb., zvýrazněná část:  

Od daně je dále osvobozen líh ve výši technicky zdůvodněných 

skutečných ztrát, maximálně však do výše stanovených norem ztrát 

a dále líh obecně i zvláštně denaturovaný, jež nesplňuje podmínku 

minimálního stanoveného obsahu denaturačního prostředku nebo 

některé složky denaturačního prostředku, je však prokazatelné, že 

ostatní podmínky řádné denaturace byly splněny a bylo dosaženo účelu 

denaturace, kdy takto denaturovaný líh je nepoužitelný ke konzumaci 

a byl použit v souladu s účelem, pro který byl denaturován.  

Navržená úprava by patrně vyvolala i nezbytnost úpravy vyhlášky 

č. 141/1997 Sb., která v příloze 3 u zvláštně denaturovaného lihu 

kvasného stanoví maximální množství denaturačního prostředku.  

Zdůvodnění:  

Dle našeho názoru však i při minimální odchylce u denaturace 

(nedostatečná denaturace) je za stanovených podmínek splněn cíl 

denaturace, tj. znemožnění použití lihu k jeho konzumaci. 

Nedostatečnou denaturací, s níž by nebyla spojena sankce doměření 

spotřební daně, bychom nově definovali případy, kdy v rámci procesu 

denaturace budou plněny všechny podmínky stanovené právními 

předpisy pro denaturaci, tj. bude prokazatelně přimícháno deklarované 

množství stanoveného denaturačního prostředku, denaturace proběhne 

za přítomnosti správce daně (protokol o denaturaci, kamerový záznam 

denaturace), nicméně z důvodů technologického pochybení, např. 

nedostatečné promíchání/homogenizace, technické chybě v procesu 

přimíchání jako je např. reflux v přívodním potrubí denaturantu, 

nedodržení pravidel v procesu odběru vzorku) bude následně zjištěno, 

že líh neobsahuje stanovené množství denaturantu, nicméně lze, např. 

formou znaleckého posudku prokázat, že takto nedostatečně 

denaturovaný líh splňuje podmínku nepoužitelnosti ke konzumaci, 

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň je 

v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor se 

případnou připomínkou zabývat. 
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takto zdenaturovaný líh nebude použit ke konzumaci/nebyl použit ke 

konzumaci nebo se použije/použil v souladu s původním účelem. 

23. Svaz lihovarů České 

republiky 

3. D Změna zajištění daně z lihu dle § 21 odst. 11, tak aby institut 

snížení/upuštění byl přístupný i pro velké výrobce vybraných výrobků:  

Provozovatel daňového skladu může též požádat o snížení výše zajištění 

daně nebo o upuštění od zajištění daně. Správce daně může rozhodnout 

o snížení zajištění daně nebo o upuštění od zajištění daně, pokud nejsou 

pochybnosti o tom, že žadatel vykazuje dlouhodobou finanční stabilitu, 

plní řádně a včas své platební povinnosti, je schopen plně dostát svým 

peněžním dluhům a aktivně spolupracuje s orgány Celní správy České 

republiky. Žadatel prokazuje dlouhodobou finanční stabilitu, plnění 

platebních povinností a schopnost dostát peněžním dluhům způsobem, 

který stanoví prováděcí právní předpis (stávající, nezměněný text 

ustanovení).  

Zdůvodnění:  

Stávající úprava snížení/upuštění připouští pouze v případě výroby 

malých objemů vybraných výrobků, pro provozovatele velkých 

daňových skladů je nemožné dosáhnout jakékoliv snížení. Tyto 

subjekty jsou pravidelně podrobovány finančním analýzám a jejich 

výsledky prokazují finanční stabilitu, plnění platebních povinností 

a schopnost dostát peněžním dluhům. V případě, že daňový subjekt 

vykazuje požadované parametry a to minimálně po dobu dvaceti čtyř 

(24) po sobě jdoucích měsíců, měl by mít i při velkých objemech právo 

na snížení či upuštění. Porovnání částek na jištění daňových skladů ve 

svém maximu, tj. 120 000 000 Kč, by mohlo být limitem pro finanční 

stabilitu, plnění platebních povinností a schopnost dostát peněžním 

dluhům jako výsledek finanční analýzy, což je stávající maximum, 

které k zajištění k dispozici při provozování 3 a více daňových skladů, 

byť spotřební daň, která je v aktuální výši skladována či ve výši 1/12 

roční výroby, tento finanční limit vysoce překračuje. Nastavení pravidel 

nereflektuje poslední vývoj v oblasti objemů výroby lihu jako 

vybraného výrobku. Velcí výrobci jsou nastavenými pravidly finančně 

diskriminování a je neoprávněně dovozována rizikovost trhu s lihem, 

kdy velcí výrobci nikdy nebyli z pohledu spotřební daně 

problematickými subjekty. Pokud jde o období, k němuž se vztahuje 

finanční stabilita, tj. 24 měsíců, vycházíme z právní úpravy Slovenska, 

které tuto problematiku řeší obdobně.  

Vlastní změna ustanovení není navrhována, kdy nelze při úpravě 

vyloučit propojenost s dalšími ustanoveními, jež by bylo nutné upravit. 

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň je 

v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor se 

případnou připomínkou zabývat. 
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23. Svaz lihovarů České 

republiky 

4. D Ustanovení § 72 uplatnění nároku na osvobození od daně z lihu, kde 

žádáme o celé vyjmutí odst. 1, tj.:  

„Uživatel musí uplatnit u plátce písemně osvobození lihu od daně, na 

které se vztahuje ustanovení § 71 odst. 1 písm. a), c), d), f) a i), 

nejpozději před vyhotovením dokladu o uvedení lihu do volného 

daňového oběhu plátcem.“  

Zdůvodnění:  

V tomto případě se domníváme, že akt uplatnění osvobození 

představuje nadbytečnou administrativní zátěž jak na straně uživatele, 

tak i plátce. Pokud bylo uživateli vydáno příslušné povolení, pro jehož 

vydání musel splnit veškeré požadavky, povolení aktivně použije 

a plátce při využití povolení uživatelem kontroluje plnění podmínek, 

považujeme uplatnění jako nadbytečné.  

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň je 

v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor se 

případnou připomínkou zabývat. 

27. Česká asociace 

petrolejářského 

průmyslu a obchodu 

1. Z Zásadní připomínka  

K bodu 24 návrhu, který zní: 

V § 71 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Zvláštně denaturovaný líh je podle odstavce 1 písm. f) osvobozen 

od daně v okamžiku, kdy je zapracován do výrobku, který není určen 

pro lidskou spotřebu.“. 

CELEX:32020L1151 

Přestože chápeme deklarovanou nutnost transpozice směrnice, 

považujeme za nezbytné její odpovídající zasazení do kontextu stávající 

právní úpravy.  

Podle § 3 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (dále 

jen ZSPD) se osvobozením od daně rozumí uvedení vybraných výrobků 

do volného daňového oběhu, aniž vznikne povinnost přiznat, vyměřit 

a zaplatit daň. 

Pokud by tedy měly být splněny obě podmínky pro osvobození, tj. 

uvedení do volného daňového oběhu dle § 3 písm. e) ZSPD 

a zapracování do uvedeného výrobku dle navrhovaného § 71 odst. 

3 současně, pak by to znamenalo nutnost zapracování tohoto lihu do 

výrobku nejpozději v okamžiku, kdy výrobek opouští daňový sklad, 

a vylučuje tak jakékoliv užití u uživatele dle § 3 písm. f) ZSPD. 

Stejně tak, pokud by nebyl uvedený výrobek osvobozen od daně 

v okamžiku jeho uvedení do volného daňového oběhu, tak musí být 

zdaněn, neboť ZSPD žádnou jinou možnost nezná – viz zejména § 72 

odst. 1), § 9 odst. 1 v souběhu s § 3 písm. e), § 9 odst. 3 písm. e) 

Vyhověno jinak. 

Vzhledem k tomu, že úpravu obsaženou v navrhovaném ustanovení lze 

dovodit již ze současného znění zákona o spotřebních daních, bylo 

předmětné ustanovení z návrhu vypuštěno bez náhrady. 
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a § 4 odst. 1 písm. f) ZSPD. Pokud by však byl zdaněn, tak ho ale již 

nelze dodatečně (v okamžiku, kdy je zapracován do výrobku …) od 

daně osvobodit a daň „nějak“ vrátit, protože k tomu zákon nemá 

nastaven žádný postup. 

Stejně tak jsou kolizní ostatní ustanovení stávající právní úpravy s nově 

navrhovanou (vystavování dokladů o osvobození, prokazování 

oprávněného nabytí tohoto lihu bez daně atd.)  

Navrhovaná právní úprava je matoucí i v tom, že bez jakýchkoliv 

navazujících úprav zcela vybočuje ze stávající úpravy ZSPD (která je 

naopak zachována pro zbylou většinu případů osvobození lihu), která 

je založena na principu primárního osvobození pro očekávaný účel 

použití již v okamžiku uvedení lihu do volného daňového oběhu - 

§ 3 písm. e) ZSPD (nikoliv tedy až v okamžiku skutečného užití lihu) 

a sekundárního zdanění v případě, že tento stanovený účel dodržen 

nebyl (§ 9 odst.3 písm. b) ZSPD) .    

Takto provedená právní úprava vyvolává mnoho otázek, na které 

nedává odpovědi a je způsobilá vyvolat v praxi mnoho pochybností, 

nejistot a problémů, proto žádáme její precizaci.  

27. Česká asociace 

petrolejářského 

průmyslu a obchodu 

2. D Doporučující připomínka 

Z důvodu bezkonfliktnosti a, jak se domníváme, i jednoduchosti si 

dovolujeme navrhnout zařazení do této novely i úpravu ustanovení § 37 

– viz náš návrh zaslaný dne 1.7.2020 ve věci evidencí v podniku na 

výrobu vybraných výrobků a možnosti jejich individuálního nastavení 

podle charakteru tohoto podniku tak, aby tato evidence byla pro subjekt 

realizovatelná a pro správce daně přínosná.   

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat. Zároveň je 

v současné době připravována další novela zákona o spotřebních 

daních, která by v blízké době měla být zaslána do vnějšího 

připomínkového řízení a u které bude dostatečný časový prostor se 

případnou připomínkou zabývat. 

30. Česká fintech 

asociace  

1. Z Připomínka k paragrafu 84: 

V odst. 3 se v prvním výskytu za slovo „zboží“ vkládá tečka a slova „ve 

2 vyhotoveních s tím, že na prvním uvede údaj „VAT REFUND“ a na 

druhém údaj „COPY“; doklad o prodeji zboží musí dále obsahovat tyto 

údaje:“ se nahrazují slovy „Doklad o prodeji zboží musí obsahovat tyto 

údaje:“. 

V odst. 3 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) 

se zrušuje. 

V odst. 5 se slova „prvním vyhotovením“ nahrazují slovy „listinné 

podobě“.  

Vysvětleno. 

Jak je uvedeno v předkládací zprávě a obecné části důvodové zprávy, 

jedná se v případě tohoto návrhu zákona toliko o minimalistickou 

transpozici dvou nových směrnic v oblasti spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty. Bylo rozhodnuto, že obsah této novely se vzhledem 

k nutnosti jejího včasného přijetí nebude rozšiřovat.  

Problematice vracení daně bude věnována nejbližší řádná novela zákona 

o dani z přidané hodnoty, která toto téma komplexně uchopí. Rovněž je 

zapotřebí, aby dané téma bylo řešeno společně s elektronizací systémů 

Celní správy ČR.  
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V odst. 6 se slova „potvrzené první vyhotovení“ nahrazují slovy 

„potvrzenou listinnou podobu“ a slova „první vyhotovení dokladu“ se 

nahrazují slovem „doklad“. 

V odst. 7 se slova „První vyhotovení“ nahrazují slovy „Potvrzenou 

listinnou podobu“. 

V odst. 8 se slova „nebylo první vyhotovení“ nahrazují slovy „ona nebo 

jiná osoba podle odstavce 6 nepředložila prodávajícímu potvrzenou 

listinnou podobu“ a slova „prodávajícímu předloženo“ se zrušují“. 

 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava vypouští ze zákona o DPH povinnost prodávajícího 

vystavit pro zahraniční fyzickou osobu speciální doklad „VAT 

REFUND“ a jeho kopii s označením „COPY“ (dále jen formulář „VAT 

REFUND“). Návrh redukuje byrokratickou zátěž, kterou současný stav 

přináší.  

Systém vracení DPH se bez vystavování formuláře „VAT REFUND“ 

výrazně zjednoduší jak v případě elektronického potvrzování výstupu 

zboží z EU celním úřadem, tak i v případě oběhu papírových 

dokumentů. 

Prodávající obvykle vystavují při nákupu zahraniční fyzické osobě 

prodejní doklad (obvykle ve formě pokladní účtenky), na kterém jsou 

uvedeny veškeré údaje o prodávajícím i o provedené transakci, tedy 

základ daně, DPH, sazba DPH, popis zboží, datum uskutečnění prodeje, 

evidenční číslo dokladu. Kromě tohoto dokladu musí prodávající 

vystavit ještě formulář „VAT REFUND“, který obsahuje zcela totožné 

údaje jako pokladní účtenka plus je na něj nutné uvést jméno a místo 

pobytu kupujícího. 

Doplňování těchto osobních údajů na formulář „VAT REFUND“ je pro 

prodávající pracné a časově náročné, zejména v případě, kdy musí 

vystavovat takové doklady pro více kupujících najednou.  

Společně se zaváděním elektronizace procesu vracení DPH 

zahraničním fyzickým osobám bylo v praxi identifikováno, že 

vystavování papírového formuláře „VAT REFUND“ je nadbytečné, 

zvyšuje administrativní zátěž pro zúčastněné subjekty. 

Vyplněný „VAT REFUND“ formulář je následně turistou při opouštění 

ČR znovu skenován tzv. kioskem celní správy. Do tohoto kiosku musí 

turista naskenovat nejen formulář „VAT REFUND“, ale znovu svůj 

cestovní pas a palubní lístek. Z dokladu „VAT REFUND“ jsou tedy 
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použity jen údaje o prodejní transakci, které jsou však obsaženy i na 

běžné prodejní pokladní účtence. Osobní údaje o zahraniční fyzické 

osobě jsou znovu kioskem skenovány z pasu. Pro zadání všech 

potřebných údajů tedy zcela postačuje běžný prodejní doklad společně 

s cestovním pasem. Formulář „VAT REFUND“ nepřináší žádnou 

dodatečnou informaci, nebo funkci. 

V praxi byly navíc popsány četné případy, kdy vyplněné a potvrzené 

papírové formuláře „VAT REFUND“, které turisté obvykle vhazují do 

sběrných boxů na letišti, byly neoprávněně zneužívány nekalými 

jedinci, či firmami, které s těmito formuláři požadovaly po 

prodávajících vyplacení vratek DPH s argumentem, že jednají jménem 

a ve prospěch turistů. V případě vyplacení peněz obvykle turista nikdy 

své peníze nedostal. V případě nevyplacení jsou obchodníci žalování 

těmito nekalými prostředníky u soudů za nedodržení zákonné 

povinnosti.  

Nejsou očekávány žádné zvýšené náklady na státní rozpočet. Návrh 

zákona je v souladu s ústavním pořádkem. Návrh zákona je v souladu 

se závazky České́ republiky vyplývajícími z mezinárodních smluv, 

jimiž̌ je ČR vázaná. Návrh zákona je v souladu s právem Evropské́ 

unie. 

Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: 

Svaz vinařů České republiky, z.s. Unie destilatérů, Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky, Český svaz pivovarů a sladoven, Svaz vinařů České 

republiky, České sdružení pro značkové výrobky, Českomoravský svaz minipivovarů, z.s. 
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