
VYSVĚTLIVKY K VYPLNĚNÍ POMŮCKY 

Vyplňují se pouze žluté buňky, tj.: 

- Sl. C – E v řádcích č. 7 , 19 a násl.,  

- Sl. L, N, P v řádcích 19 a násl.  

Sl. C, D a E Údaje uvedl navrhovatel v návrhu na vydání povolení, případně jsou uvedeny v povolení. 

Sl. C Údaj podle § 21 odst. 6 písm. a), výše daně, která připadá na VV1, u kterých držitel povolení 

PŘEDPOKLÁDÁ, že v běžném roce bude zahájena jejich doprava, a to jak v RPOD2 tak ve VDO3, 

který zahrnuje i výrobky osvobozené od daně. Naopak nezahrnuje minerální oleje, na které 

nelze uplatnit RPOD.  NEVZTAHUJE SE na oprávněného příjemce. 

Sl. D Údaj podle § 21 odst. 6 písm. b), výše daně, která připadá na VV, u kterých držitel povolení 

PŘEDPOKLÁDÁ, že v běžném roce budou vyrobeny v daňovém skladu. NEVZTAHUJE SE 

na oprávněného příjemce. 

Sl. E Údaj podle § 21 odst. 6 písm. c), výše daně, která připadá na VV, u kterých držitel povolení 

PŘEDPOKLÁDÁ, že v běžném roce budou přijaty v RPOD.  

Sl. F Porovnává údaje o předpokládaných a skutečných množstvích odeslaných, vyrobených a 

přijatých VV. V případě, že skutečnost převyšuje předpoklad, je nutná změna množství 

uvedená v povolení.  

Sl. G Na základě změny množství informuje o tom, že došlo ke změně povolení. 

Sl. H Údaj podle § 21 odst. 6 písm. a), výše daně, která připadá na VV, u kterých držitel povolení 

SKUTEČNĚ zahájil dopravu v běžném roce, a to jak v RPOD tak ve VDO, který zahrnuje 

i výrobky osvobozené od daně. Naopak nezahrnuje minerální oleje, na které nelze uplatnit 

RPOD.  NEVZTAHUJE SE na oprávněného příjemce. 

Sl. I Údaj podle § 21 odst. 6 písm. b), výše daně, která připadá na VV, které držitel povolení 

SKUTEČNĚ vyrobil v běžném roce. NEVZTAHUJE SE na oprávněného příjemce. 

Sl. J Údaj podle § 21 odst. 6 písm. c), výše daně, která připadá na VV, které držitel povolení 

SKUTEČNĚ přijal v běžném roce v RPOD. 

Sl. K   Vybírá vyšší hodnotu ze sl. C/12 a L (pokud je v průběhu měsíce odesláno větší „množství“ 

než odpovídá předpokladu podle povolení, musí být i předpoklad odeslání v tomto měsíci 

vyšší). 

Sl. L Údaj o skutečně odeslaných VV v daném zdaňovacím období. Zahrnují se i údaje o dopravě 

v RPOD, které byly zajištěny samostatným zajištěním určeným pro dopravu VV. 

Sl. M Vypočítává 1/12 z běžného roku z údajů ze sl. L. 

Sl. N  Údaj o skutečně vyrobených VV v daném zdaňovacím období.  

Sl. O Vypočítává 1/12 z běžného roku z údajů ze sl. N. 

 
1 Vybrané výrobky 
2 Režim podmíněného osvobození od daně 
3 Volný daňový oběh 



Sl. P  Údaj o skutečně přijatých VV v daném zdaňovacím období. 

Sl. Q  Vypočítává 1/12 z běžného roku z údajů ze sl. P. 

Sl. R Vypočítává zajištění daně podle § 21 odst. 6 a to tak, že vybírá nejvyšší hodnotu ze sl. K, M, 

O a Q. 

Sl. S  Sčítá údaje (nejvyšší hodnoty ze sl. K, N nebo P) za poslední 3 měsíce (částka A). 

Sl. T –V  Výpočet částky B podle § 21 odst. 9, tj. 3/12 výše daně připadající na VV vyrobené a přijaté 

v běžném roce. 

Sl. W Pokud je v jednom ze sl. F nebo G uvedeno ANO, nebo je údaj ve sl. S (částka A) větší než údaj 

ve sl. V (částka B), je zde stanovena povinnost zkontrolovat zajištění daně.  

Sl. X  Stanovuje jaké min. výši musí odpovídat zajištění daně, pokud je ve sl. W stanovena povinnost 

zkontrolovat zajištění.  

Sl. Y Stanovuje jaké min. výši musí odpovídat zajištění daně v případě, že je v jednom ze sl. F nebo 

G uvedeno ANO. Stanovuje se jako nejvyšší hodnota ze sl. C, D nebo E dělena 12. 

Sl. Z  Stanovuje min. výši zajištění daně, které musí odpovídat zajištění pro provozování 

daňového skladu nebo pro oprávněného příjemce.  

Sl. AA Uvádí doplňující informaci, která nemá vliv na vlastní výpočet zajištění daně, o množství VV, 

které zůstávají na daňovém skladu (nelze použít pro případ, že je z přijatých VV vyráběn jiný 

VV).  

Pozn. Pokud dojde ke změně povolení, ale nedojde ke změně množství, výpočet v části týkající se 

nového povolení neproběhne (respektive nemusí proběhnout). Lze ho aktivovat ručním 

zapsáním „ANO“ (velkým písmem, bez uvozovek) do příslušného řádku ve sloupci G (ruční 

zápis ale přepíše původní vzorec v políčku). 

 


