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Náležitosti návrhu 

na vydání „povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně“ (dále jen „návrh“) 

podle § 9 - 11 části 47 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (dále jen 

„zákon“) 

1) Kdo může návrh podat: návrh může podat právnická nebo podnikající fyzická osoba, 

která splňuje podmínky na osvobození elektřiny od daně uvedené v ustanovení § 8 odst.2 

části 47 zákona.  

2) Návrh se podává: celnímu úřadu, který je místně příslušný sídlu navrhovatele 

(u právnické osoby) nebo místu trvalého pobytu u podnikající fyzické osoby. Nelze –li 

takto místní příslušnost určit, řídí se místem, kde má stálou provozovnu nebo místem, 

v němž daňový subjekt vykonává na území ČR hlavní činnost, jejíž výsledky jsou 

předmětem zdanění. Nelze-li místní příslušnost určit ani takto, je místně příslušný celní 

úřad Praha 1. Územní působnost jednotlivých celních úřadů je stanovena v  příloze č.2 a 3 

zákona č.185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

3) Návrh musí obsahovat následující náležitosti: 

a) identifikační údaje navrhovatele (právnické osoby) : 

 obchodní firma nebo název  

 sídlo 

 daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno 

nebo 

identifikační data navrhovatele (podnikající fyzické osoby): 

 jméno a příjmení, případně obchodní firma dle výpisu z živnostenského rejstříku 

 adresa místa trvalého pobytu státního občana České republiky nebo adresa místa 

pobytu cizince v České republice 

 daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno 

b) originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, výpisu 

z živnostenského rejstříku nebo výpisu z jiného obdobného rejstříku, je-li navrhovatel 

zahraniční osobou; výpisy nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 dnů, 

c) doklad prokazující, že navrhovatel je držitelem licence na obchod s elektřinou (pokud 

je pro tuto činnost vyžadována), 

d) údaj o předpokládaném ročním množství odebrané elektřiny osvobozené od daně 

v MWh , 

e) registrační číslo odběrného místa určeného pro odběr elektřiny osvobozené od daně  

 registrační číslo dle § 2 odst. 1 písm.q/ vyhlášky č. 541/2005 Sb. = číslo přidělené 

operátorem trhu účastníkovi trhu s elektřinou k zajištění vyhodnocování, zúčtování 

a vypořádání odchylek a k zajištění procesu změny dodavatele, 

 odběrné místo dle ustanovení § 2 odst. 2 bod č. 14 zákona č. 458/2000 Sb. 

(energetický zákon) = odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, včetně 

měřicích transformátorů, jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením nebo 

jiným způsobem na základě dohody, 

f) popis účelu a způsobu použití elektřiny osvobozené od daně s uvedením odkazu na 

příslušné ustanovení § 8 odst. 2 části 47 zákona, 
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g) schéma zobrazující odběrné elektrické zařízení v odběrném místě navrhovatele 

odpovídající skutečnému stavu, včetně zařízení využívajících elektřinu osvobozenou 

od daně, 

h) jméno a příjmení, funkce osoby pověřené jednat za navrhovatele (není-li statutárním 

orgánem nebo prokuristou zapsaným v Obchodním rejstříku, musí předložit plnou 

moc), datum a místo zpracování návrhu a podpis osoby pověřené jednat za 

navrhovatele, 

i) je-li navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního 

orgánu navrhovatele zahraniční fyzická osoba, přikládá navrhovatel doklady 

odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je osoba 

občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po 

dobu více než 3 měsíců, toto platí obdobně i v případě státního občana ČR, který se 

v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší jak 3 měsíce v zahraničí. 

4) Pro urychlení vyřízení návrhu doporučuje celní správa dále uvést do návrhu kontaktní 

osobu pro komunikaci: jméno, funkci, telefon/fax, e-mailová adresa.  

 

Důležité upozornění: 

Kromě těchto náležitostí, které se týkají vydání povolení nabývat elektřinu 

osvobozenou od daně, Vás upozorňujeme na další povinnosti, vyplývající z jednotlivých 

ustanovení části 47 zákona: 

 platnost povolení - povolení se vydává na dobu 5 let ode dne jeho vydání, před 

ukončením jeho platnosti musí subjekt požádat s dostatečným předstihem o vydání 

nového povolení, 

 oznamovací povinnost - do 15 dnů ode dne změny oznámit celnímu úřadu: 

o změnu údajů ve výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku nebo 

obdobného rejstříku, je-li držitel povolení zahraniční osobou, 

o změnu údajů v rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny, 

o změnu registračního čísla odběrného místa určeného pro odběr elektřiny 

osvobozené od daně, 

o změnu údajů v popisu účelu a způsobu použití elektřiny osvobozené od daně 

včetně uvedení odkazu na ust. § 8 odst. 2 části 47 zákona, 

o změnu údajů uvedených ve schématu zobrazujícím odběrné elektrické zařízení 

v odběrném místě, včetně zařízení využívajících elektřinu osvobozenou od daně,  

 povinnost vedení evidence - pro daňové účely je držitel povolení k nabytí elektřiny 

osvobozené od daně a fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněnou 

elektřinu povinna vést evidenci za jednotlivá zdaňovací období v souladu s ustanovením § 

19 části 47 zákona v tomto členění : 

a) nabyté elektřiny, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně v MWh, 

b) nabyté elektřiny osvobozené od daně v MWh,  

c) spotřebované elektřiny, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně v MWh, 

d) spotřebované elektřiny osvobozené od daně v MWh, 

e) výše uvedená evidence se člení podle fyzických a právnických osob, od kterých je 

elektřina nabyta s uvedením jejich identifikačních údajů obdobně jako u bodu 3 

písm. a). 
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 uchovávání evidence - tuto evidenci jsou výše uvedené osoby povinen uchovávat pod 

dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ke kterému se evidence vztahuje, nevedení 

evidence je ve smyslu § 27 části 47 zákona správním deliktem s horní hranicí pokuty 

do 100 tis. Kč, 

 plátce daně a vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit - v případě spotřeby elektřiny pro 

jiný účel, než na které se osvobození vztahuje, se subjekt stává plátcem daně podle ust. § 3 

odst. 1 písm. c/ části 47 zákona a tímto dnem mu dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b/ části 

47 zákona vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit, současně se vznikem povinnosti daň 

přiznat a zaplatit je povinen se zaregistrovat k dani u celního úřadu. Podle ustanovení § 26 

části 47 zákona předložit daňové přiznání a zaplatit daň do dvacátého pátého dne po 

skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, 

 důvody pro zrušení vydaného povolení:  

o použití osvobozené elektřiny pro jiný účel a nepřiznání daně za tuto elektřinu je 

důvodem pro zrušení vydaného povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně 

(§ 11 odst. 4 písm. b/ části 47 zákona), avšak není správním deliktem dle § 27 části 

47 zákona, 

o opakované uložení pokuty za nevedení evidence dle § 19 části 47 zákona je 

důvodem pro zrušení vydaného povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně 

(§ 11 odst. 4 písm. c/ části 47 zákona.  

 

 

V podrobnostech odkazujeme na část 47 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů, který v úplném znění naleznete na stránkách Ministerstva vnitra 

(částka 85). 


