
Dodání osvobozené elektřiny další právnické nebo fyzické osobě (lze aplikovat i na plyn 

a pevná paliva) 

Pokud je subjekt držitelem licence na obchod s elektřinou, ovšem obchod s nabytou 

elektřinou tvoří méně jak 50% dodávek elektřiny, správce daně povolení k nabytí elektřiny 

bez daně zruší, protože tento subjekt nemůže být dodavatelem s povolením k nabytí elektřiny 

bez daně (vyplývá z ustanovení § 15 odst. 2 písm. b) ZDE). Poté má postavení konečného 

spotřebitele.  

Bude-li tento subjekt jako konečný spotřebitel držitelem povolení k nabytí elektřiny 

osvobozené od daně a část osvobozené elektřiny dodá jiné fyzické nebo právnické osobě, pak 

v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 ZDE mu nevzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Osoba 

nabyvatele osvobozené elektřiny však v těchto případech musí být držitelem povolení 

k nabytí elektřiny osvobozené od daně stejně jako subjekt, který osvobozenou elektřinu této 

osobě dodává. Pokud nový nabyvatel spotřebuje osvobozenou elektřinu pro neosvobozený 

účel, pak tomuto novému nabyvateli osvobozené elektřiny vznikne dle ustanovení § 5 odst. 1 

písm. b) ZDE povinnost daň přiznat a zaplatit.  

Je-li osvobozená elektřina ve výše uvedených případech dodávána od jednoho 

konečného spotřebitele (držitele povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně) druhému, 

musí i tento druhý konečný spotřebitel být držitelem povolení k nabytí elektřiny osvobozené 

od daně (v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 ZDE). Vzhledem k tomu, že tento druhý 

konečný spotřebitel je ve většině případů v nájmu prvního konečného spotřebitele a nemůže 

do návrhu uvést registrační číslo odběrného místa ve smyslu zákona (§ 9 odst. 2 písm. c) 

ZDE), protože sám vlastní registrační číslo nemá, neboť nenakupuje přímo od dodavatele, 

podá celnímu úřadu návrh na vydání povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně podle 

zákonem stanovených náležitostí, ovšem bez uvedení registračního čísla.  
 

 

Použité zkratky: 

 

ZDzP – zákon č. 261/2007 Sb., část 45, o dani ze zemního plynu a některých dalších plynů 

ZDPP – zákon č. 261/2007 Sb., část 46, o dani z pevných paliv 

ZDE   – zákon č. 261/2007 Sb., část 47, o dani z elektřiny 

 


