
Vezměte si naši sbírku daňových zákonů a zpracujte zákon o spotřebních daních. 
Podtrhávejte to, co jsem uvedla v textu. Úkol splňte do 17. dubna 2020. Další týden ověřím 
testem vypracování zadaného úkolu.  
 
Předmět úpravy 
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 
a) podmínky zdanění vybraných výrobků, zahřívaných tabákových výrobků a surového tabáku 
spotřebními daněmi, 
b) způsob značení a prodeje tabákových výrobků, 
c) způsob barvení a značkování vybraných minerálních olejů, 
f) nakládání se surovým tabákem. 
(2) Vybranými výrobky se pro účely spotřebních daní rozumí 
a) minerální oleje, 
b) líh, 
c) pivo, 
d) víno a meziprodukty, 
e) tabákové výrobky, které jsou předmětem daně z tabákových výrobků. 
(3) Spotřebními daněmi jsou 
a) daň z minerálních olejů, 
b) daň z lihu, 
c) daň z piva, 
d) daň z vína a meziproduktů, 
e) daň z tabákových výrobků, 
f) daň ze zahřívaných tabákových výrobků a 
g) daň ze surového tabáku. 
4) Orgány Celní správy České republiky vykonávají 
a) správu spotřebních daní; správu spotřebních daní při dovozu vykonávají podle právních předpisů 
upravujících správu cla, 
§ 2 
Daňové území 
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) daňovým územím České republiky území České republiky, 
b) daňovým územím Evropské unie území stanovené směrnicí Rady o obecné úpravě spotřebních 
daní1a), 
c) členským státem členský stát Evropské unie, 
d) jiným členským státem členský stát s výjimkou České republiky, 
e) třetí zemí země mimo daňové území Evropské unie, 
f) třetím územím území uvedené v odstavcích 3 a 4. 
(3) Za třetí země se pro účely tohoto zákona považují také území, za jejichž zahraniční vztahy 
odpovídá členský stát, území Kanárských ostrovů, Alandských ostrovů, britských Normanských 
ostrovů a francouzská území uvedená v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
(4) Za třetí země se pro účely tohoto zákona považují také území ostrova Helgoland, území Büsingen, 
Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d´Italia a italské vnitrozemské vody jezera Lugano. 
§ 3 
Vymezení pojmů 
Pro účely tohoto zákona se rozumí 
b) dovozem 
1. vstup vybraných výrobků na daňové území Evropské unie, pokud tyto vybrané výrobky nejsou při 
vstupu na daňové území Evropské unie dočasně uskladněny nebo propuštěny do zvláštního celního 
režimu s výjimkou celního režimu konečného užití, 
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c) vývozem propuštění vybraných výrobků do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího 
styku a výstup z daňového území Evropské unie, 
f) daňovým skladem prostorově ohraničené místo na daňovém území České republiky, ve kterém 
provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených tímto zákonem vybrané výrobky vyrábí, 
zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá 
g) provozovatelem daňového skladu právnická nebo fyzická osoba, které bylo uděleno povolení k 
provozování daňového skladu; provozovatel daňového skladu je daňovým subjektem, 
 
§ 4 
Plátce daně 
(1) Plátcem je právnická nebo fyzická osoba, 
§ 7 
Předmět daně 
Předmětem daně jsou vybrané výrobky na daňovém území Evropské unie vyrobené nebo na daňové 
území Evropské unie dovezené. 
§ 8 
Vznik daňové povinnosti 
Daňová povinnost vzniká výrobou vybraných výrobků na daňovém území Evropské unie nebo 
dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropské unie. 
§ 10 
Sazby a výpočet daně 
Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně stanovené pro příslušný vybraný výrobek. 
§ 11 
Osvobození od daně 
(1) Od daně jsou osvobozeny vybrané výrobky 
a) dovezené, pokud se na ně vztahuje osvobození příležitostného dovozu zboží v osobních 
zavazadlech cestujícího, člena posádky letadla nebo dovozu pohonných hmot cestujícím podle 
zákona upravujícího daň z přidané hodnoty31a), anebo osvobození od cla, s výjimkou vybraných 
výrobků, které se po vývozu vracejí zpět na daňové území České republiky a jsou propuštěny do 
celního režimu volného oběhu, 
b) nakoupené bez daně za stavu ohrožení státu a válečného stavu, pokud tak nařídí vláda podle § 
137, 
§ 17 
Zdaňovací období 
Zdaňovacím obdobím pro vybrané výrobky s výjimkou dovážených vybraných výrobků je kalendářní 
měsíc. 
§ 18 
Daňové přiznání a splatnost daně 
(1) Plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání 
samostatně za každou daň, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato 
povinnost vznikla, pokud tento zákon nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci 
oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud tento zákon nestanoví jinak. 
DAŇ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ 
§ 44 
Plátce daně z minerálních olejů 
(1) Plátci jsou také právnické nebo fyzické osoby, kterým vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit 
 
§ 45 
Předmět daně z minerálních olejů 
(1) Předmětem daně jsou tyto minerální oleje: 
a) motorové benziny uvedené pod kódy nomenklatury 2710 12 41 až 2710 12 59, ostatní benziny, 
kterými se pro účely spotřebních daní rozumí benziny jiné než motorové uvedené pod kódy 
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nomenklatury 2710 12 11 až 2710 12 25 a 2710 12 90, a letecké pohonné hmoty benzinového typu 
uvedené pod kódy nomenklatury 2710 12 31 a 2710 12 70, 
b) střední oleje a těžké plynové oleje 
c) těžké topné oleje 
d) odpadní oleje  
(2) Předmětem daně jsou také 
a) jakékoliv směsi vybraných výrobků uvedených v odstavci 1  
 
§ 47 
Základ daně z minerálních olejů 
(1) Základem daně je množství minerálních olejů vyjádřené v 1 000 litrech při teplotě 15 °C. To 
neplatí pro těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) a pro zkapalněné ropné plyny, u nichž je 
základem daně množství vyjádřené v tunách čisté hmotnosti. 
(2) Pro výpočet daně je rozhodující množství minerálních olejů v okamžiku vzniku povinnosti daň 
přiznat a zaplatit. 
(3) Vypočtené množství minerálních olejů, u kterých vznikla daňová povinnost, se zaokrouhluje na 
dvě desetinná místa. 
§ 48 
Sazby daně z minerálních olejů 
(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 
Samostatně si podtrhněte 3 příklady na osvobozené 
DAŇ Z LIHU 
§ 67 
Předmět daně z lihu 
(1) Předmětem daně je líh (etanol)47) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený v 
jakýchkoli výrobcích 
§ 69 
Základ daně z lihu 
Základem daně pro účely tohoto zákona je množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu při teplotě 
20 °C zaokrouhlené na dvě desetinná místa. 
§ 70 
Sazby daně z lihu 
(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 
(2) Sazba daně z lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l 
etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období se použije pouze v případě, že pěstitel splňuje 
podmínky stanovené zákonem o lihu49)  
§ 71 
Osvobození od daně z lihu 
(1) Od daně je také osvobozen líh 
a) určený k použití jako materiál vstupující v rámci podnikatelské činnosti do výrobků při výrobě 
potravin, potravních doplňků, látek přídatných, látek určených k aromatizaci potrav 
d) pro výrobu a přípravu léčiv, 
e) obecně denaturovaný 
DAŇ Z PIVA 
§ 80 
Plátce daně z piva 
(1) Plátcem není fyzická osoba, která spolu s osobami tvořícími s ní společně hospodařící domácnost 
vyrobí v zařízení pro domácí výrobu piva, pro vlastní spotřebu, pro spotřebu členů její společně 
hospodařící domácnosti, osob jí blízkých nebo jejích hostů, pivo v celkovém množství nepřesahujícím 
2000 l za kalendářní rok, za podmínky, že nedojde k jeho prodeji. 
§ 81 
Předmět daně z piva 
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(1) Pivem se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 2203 obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu, 
nebo 
b) směsi výrobku uvedeného v písmenu a) s nealkoholickými nápoji uvedené pod kódem 
nomenklatury 2206 obsahující více než 0,5 % objemových alkoholu. 
§ 84 
Základ daně z piva 
Základem daně je množství piva vyjádřené v hektolitrech. 
§ 85 
Sazby a výpočet daně z piva 
(1) Základní sazba daně z piva a snížené sazby daně z piva pro malé nezávislé pivovary za 1 hektolitr a 
každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny, které bylo stanoveno podle § 81 odst. 2, 
jsou stanoveny takto: 
§ 86 
Osvobození od daně z piva 
(1) Od daně je také osvobozeno pivo 
a) pro výrobu octa  
b) pro výrobu a přípravu léčiv, 
c) pro výrobu přísad při výrobě potravin a nápojů, jejichž obsah alkoholu nepřesahuje 1,2 % 
objemových jednotek /dopište tužkou/ 
DAŇ Z VÍNA A MEZIPRODUKTŮ 
§ 92 
Plátce daně z vína a meziproduktů 
(1) Plátcem není fyzická osoba, která na daňovém území České republiky vyrábí výhradně tiché víno 
(§ 93 odst. 3), za podmínky, že celkové množství vyrobeného tichého vína za kalendářní rok 
nepřesáhne 2 000 litrů. 
93 
Předmět daně z vína a meziproduktů 
(1) Předmětem daně pro účely tohoto zákona jsou vína a fermentované nápoje (dále jen "vína") a 
meziprodukty uvedené pod kódy nomenklatury 2204, 2205, 2206, které obsahují více než 1,2 % 
objemových alkoholu, nejvýše však 22 % objemových alkoholu. 
§ 95 
Základ daně z vína a meziproduktů 
Základem daně je množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech. 
97 
Osvobození od daně z vína a meziproduktů 
(1) Od daně je také osvobozeno víno a meziprodukty 
a) pro výrobu octa  
b) pro výrobu a přípravu léčiv, 
c) pro výrobu přísad při výrobě potravin a nápojů, jejichž obsah alkoholu nepřesahuje 1,2 % 
objemových jednotek alkoholu 
d) pro výrobu potravinářských výrobků, pokud obsah alkoholu v nich nepřekročí 8,5 litru alkoholu ve 
100 kg výrobku u čokoládových výrobků  
HLAVA V 
DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 
§ 101 
Předmět daně z tabákových výrobků 
(1) Předmětem daně jsou tabákové výrobky. 
(2) Tabákovými výrobky se pro účely daně z tabákových výrobků rozumí cigarety, doutníky, cigarillos 
a tabák ke kouření 
Tady si každý pořádně přečtěte pojmy, ať víte co je tabákový výrobek a umíte to vysvětlit. Můžete 
hledat i na internetu.  



§ 102 
Základ daně z tabákových výrobků 
(1) Základem daně pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele podle § 103. 
(2) Základem daně pro pevnou část daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech. 
(3) Základem daně u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech a u tabáku ke kouření 
množství vyjádřené v kilogramech. 
 
103 
Cena pro konečného spotřebitele 
(1) Cenou pro konečného spotřebitele se rozumí cena, která je stanovena cenovým rozhodnutím 
podle zákona o cenách61) jako cena pro konečného spotřebitele jednotkového balení určeného k 
přímé spotřebě, nestanoví-li tento zákon jinak. Tato cena obsahuje i daň z přidané hodnoty. 
3) Pro cigarety se stejným obchodním názvem a o stejném počtu kusů v jednotkovém balení musí být 
stanovena stejná cena pro konečného spotřebitele. 
(7) Cena pro konečného spotřebitele musí být uvedena na tabákové nálepce. 
(2) Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu daně a pevné 
sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující hmotnost tabáku ke kouření 
v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. 
(3) Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá jako součet 
následujících položek: 
a) součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem, 
b) součin pevné části sazby daně a počtu kusů. 
(4) Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin minimální sazby daně 
a počtu kusů. 
§ 105 
Osvobození od daně z tabákových výrobků 
(1) Od daně jsou osvobozeny tabákové výrobky určené k použití pro zkoušky týkající se kvality 
výrobku a zkoušky související se zabezpečením kvality měření, nebo nezbytné výrobní zkoušky za 
podmínky, že tyto tabákové výrobky budou v průběhu zkoušek prokazatelně spotřebovány, zničeny 
nebo znehodnoceny 
§ 107 
Jednotkové balení 
5) Uzavřené jednotkové balení cigaret musí obsahovat nejméně 20 kusů cigaret s výjimkou 
uzavřených jednotkových balení cigaret osvobozených od daně podle § 105. Jednotkové balení smí 
obsahovat pouze takové tabákové výrobky, které podléhají stejné sazbě daně61b). 
(6) Tabákové výrobky lze prodávat pouze v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou 
nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému spotřebiteli, u kterých je povolen 
kusový prodej. 
(7) Prodej jednotlivých doutníků a cigarillos se smí uskutečňovat pouze z otevřeného jednotkového 
balení určeného pro konečného spotřebitele, které je označeno tabákovou nálepkou. 
HLAVA VI 
DAŇ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 
§ 130 
Zahřívaný tabákový výrobek 
(1) Zahřívaným tabákovým výrobkem se pro účely daně ze zahřívaných tabákových výrobků rozumí 
tabákový výrobek, který 
a) obsahuje tabák, 
b) je určen k užívání, které nezahrnuje 
1. postupné spalování tabáku, 
2. užívání nosem, 
3. žvýkání, a 
c) není předmětem daně z tabákových výrobků. 
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(2) Na zahřívaný tabákový výrobek se použijí obdobně ustanovení o tabákových výrobcích, které jsou 
předmětem daně z tabákových výrobků. 
(3) Na zahřívaný tabákový výrobek se hledí jako na vybraný výrobek. 
§ 131b 
Předmět daně ze surového tabáku 
(1) Předmětem daně ze surového tabáku je surový tabák. 
(2) Surovým tabákem se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) přírodně nebo uměle sušený nebo nesušený, fermentovaný nebo nefermentovaný, expandovaný 
nebo neexpandovaný list rostliny rodu tabák, nebo jiná její část; listy mohou být celé, částečně nebo 
zcela vyžilované, 
b) zbytky z listů nebo jiných částí rostliny rodu tabák, které 
1. vznikají při zpracování těchto listů nebo jiných částí rostliny, při manipulaci s těmito listy nebo 
jinými částmi rostliny nebo při výrobě tabákových výrobků a 
2. nejsou upraveny pro prodej konečnému spotřebiteli, 
c) rekonstituovaný tabák vyrobený spojením jemně rozdrobeného tabáku, tabákového zbytku nebo 
tabákového prachu, který není upraven pro prodej konečnému spotřebiteli. 

 

 

 


