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Zajištění VV nebo dopravního prostředku
Ustanovení § 42
Prokázat oprávněné nakládání při dopravě
Prokázat oprávněné nakládání při skladování
Doprava
 bez dokladu (např. § 5, § 6 atd.)  důvod pro zajištění
VV a dopravního prostředku
 s dokladem, ALE – údaje na dokladu jsou nesprávné
nebo nepravdivé  důvod pro zajištění VV a dopravního
prostředku
 s dokladem, ALE – doklad je pozměněný nebo
padělaný  důvod pro zajištění VV a dopravního
prostředku
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Zajištění VV nebo dopravního prostředku
 Po zajištění bude prokázáno, že byly VV
zdaněny  není důvodem vrácení zajištěných
VV
 Doklad musí doprovázet dopravované VV
 Povinnost stanovená subjektu

 Nesplnění této povinnosti  uložení SANKCE
 Sankcí je v těchto případech propadnutí VV

 Sankce propadnutí také dopravního prostředku
výjimečně – musí to být přiměřené
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Zajištění VV
Vyjma VV pro osobní spotřebu
Vyjma VV, u kterých je prokázáno oprávněné
nabytí VV za ceny bez daně
Skladování VV
 bez dokladu podle § 5  důvod pro zajištění VV

s dokladem podle § 5, ALE – údaje na dokladu
jsou nesprávné nebo nepravdivé  důvod pro
zajištění VV
 s dokladem podle § 5, ALE – doklad je
pozměněný nebo padělaný  důvod pro
zajištění VV
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Zajištění VV
Po zajištění bude prokázáno, že byly VV
zdaněny  v okamžiku kontroly doklad
prokazující zdanění existoval, ale nenacházel
se v místě kontroly, je to důvodem vrácení
zajištěných VV
Pokud v okamžiku kontroly doklad neexistoval
a byl vystaven dodatečně - nesplnění této
povinnosti  uložení SANKCE
 Sankcí je v těchto případech propadnutí VV
Vyměření daně – neprokázal zdanění

6

Druhy dokladů
Doprava v režimu podmíněného
osvobození od daně – eAD

Doprava ve volném daňovém oběhu
Zdaněné VV – doklady prokazující zdanění
 náležitosti § 5
VV Osvobozené od daně – doklady
prokazující oprávněné nabytí VV
osvobozených od daně  náležitosti § 6
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Doklady prokazující zdanění - § 5
Daňový doklad - § 5 odst. 2 – vydává se v
souvislosti s uvedením VV do VDO z režimu
podmíněného osvobození od daně
Doklad o prodeji - § 5 odst. 3 – pro případy, kdy
VV jsou již ve VDO a dále se přeprodávájí
Doklad o dopravě - § 5 odst. 4 – nejsou-li splněny
podmínky pro vydání předchozích dokladů – VV
se nacházejí ve VDO

Rozhodnutí o vyměření celního dluhu – VV jsou
propuštěny do VO s následným VDO
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Náležitosti daňového dokladu

Plátce – osoba, které v souvislosti s uvedením VV
do VDO vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit
Provozovatel DS
Oprávněný příjemce OP i JP
Dovozce
Příjemce podle § 29

Nabyvatel – osoba, která nabývá VV při uvedení
VDO
Vlastník VV
Kupující
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Náležitosti daňového dokladu
Plátce – obchodní firma nebo jméno, sídlo,
DIČ
Nabyvatel – obchodní firma nebo jméno,
sídlo nebo místo pobytu a DIČ (bylo-li)

Množství VV, název, popř. obchodní označení
Výše spotřební daně celkem

Datum vystavení daňového dokladu
Číslo daňového dokladu
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Náležitosti dokladu o prodeji
Prodávající – osoba, která nabyla VV v
souvislosti s uvedením do VDO nebo je
nakoupila od jiného prodávajícího ve VDO –
další článek za plátcem daně
Kupující – osoba, která nakupuje VV již do VDO
uvedené od prodávajícího
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Náležitosti dokladu o prodeji
Prodávající – obchodní firma nebo jméno,
sídlo, DIČ
Kupující – obchodní firma nebo jméno, sídlo
nebo místo pobytu a DIČ (bylo-li)

Množství VV, název, popř. obchodní označení
Výše spotřební daně celkem

Datum vystavení dokladu o prodeji
Číslo dokladu o prodeji
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Doklad o dopravě – příklady vydání
Doprava VV ve VDO, nedochází k převodu
vlastnictví VV

Doprava mezi dvěma provozovnami
Distribuční (nedaňový) sklad  sklad prodejny

Distribuční (nedaňový) sklad  vlastní ČS PHM
Rozvoz mezi ČS PHM (k prodeji dochází při stáčení
PHM na ČS PHM)
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Náležitosti dokladu o dopravě
Odesílatel – obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo
místo pobytu a DIČ (bylo-li)
Adresa místa určení a v případě, že to není možné,
jiné údaje určující polohu místa určení
Závoz PHM na stavby, pole apod. (název/kód
katastrálního území + parcelní číslo; GPS souřadnice)

Množství VV, název, popř. obchodní označení
Výše spotřební daně celkem
Datum vystavení dokladu o dopravě
Číslo dokladu o dopravě
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Speciální náležitosti dokladů
Minerální oleje - § 51 odst. 1 a 2, § 134e odst. 8
písm. a), § 134p odst. 8 písm. a)

Líh - § 74
Pivo - § 87a

Tabákové výrobky - § 106
Tato ustanovení definují další náležitosti
dokladů, kterými se prokazuje zdanění, v
návaznosti na druh VV
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Speciální náležitosti dokladů - MO

 Kód Kombinované nomenklatury (§ 51 odst. 1) – u všech
dokladů
 Množství MO v členění podle jednotlivých sazeb spotřební
daně (§ 51 odst. 1) – u daňového dokladu
 Místo určení ČS PHM  Ev. Číslo (§ 51 odst. 1) – u dokladu o
dopravě
 Barvení a značkování MO (§ 51 odst. 2) – u všech dokladů
 Značkování MO (§ 51 odst. 2) – u všech dokladů
 MO – výjimka z „BaZ“ – „nesmí být užity pro pohon motorů“
[§ 134e odst. 8 písm. a)] – u všech dokladů
 MO – výjimka ze „Z“ – „nesmí být užity pro pohon motorů“
[§ 134p odst. 8 písm. a)] – u všech dokladů
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Speciální náležitosti dokladů - ostatní
Líh – objemové „%“ lihu - § 74 – u všech
dokladů

Pivo – množství piva členěné podle sazeb a
stupňů plato (°P) – § 87a – u daňového
dokladu
Cigarety – neuvádí se výše spotřební daně
celkem, ale cena pro konečného spotřebitele
– § 106 – u všech dokladů
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Doklad o osvobození – § 6
Doklad o osvobození podle § 6 odst. 2
vydává se v souvislosti s uvedením VV do VDO z
režimu podmíněného osvobození od daně, u
výrobků nevzniká PDPaZ – jsou osvobozeny od daně

Vystaví plátce daně pro uživatele – u všech VV
Provozovatel DS
Oprávněný příjemce OP i JP
Dovozce

Vystaví uživatel pro jiného uživatele – pouze MO
Rozhodnutí o vyměření celního dluhu – VV jsou
propuštěny do VO s následným VDO a
osvobozením
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Náležitosti dokladu o osvobození – § 6
Plátce (resp. uživatel) – obchodní firma nebo
jméno, sídlo, DIČ
Přijímající uživatel – obchodní firma nebo jméno,
sídlo nebo místo pobytu a DIČ (bylo-li)
Množství VV osvobozených od daně, název, popř.
obchodní označení
Prohlášení, že v ceně VV není obsažena SPD
Datum vystavení dokladu o osvobození
Místo odeslání
Místo přijetí
Číslo dokladu o osvobození
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Speciální náležitosti dokladu o osvobození
MO - Kód Kombinované nomenklatury (§ 52
odst. 2)

Líh – objemové „%“ lihu - § 75 odst. 1
Pro dopravu lihu osvobozeného podle § 71
odst.1 písm. a), b), c), d), f) a i)
Vyznačení, že se jedná o líh osvobozený
podle § 71
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Výdej MO z DS pro nabyvatele - zdaněné VV
Uvedení MO do VDO
Daňový sklad

Zboží vlastníka

Zboží
provozovatele
DS

Zboží 3. strany
ukladatele

Provozovatel DS vydá daňový
doklad pro nabyvatele, který je
vlastníkem skladovaných MO

Provozovatel DS vydá daňový
doklad pro nabyvatele, který je
kupujícím MO
Provozovatel DS vydá
daňový doklad pro
ukladatele (3. strana), který je
nabyvatelem MO ve VDO
Na základě daňového
dokladu vydá ukladatel
(prodávající) kupujícímu
doklad o prodeji

Vlastník

Kupující

Kupující
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Výdej MO z DS pro nabyvatele
Uvedení MO do VDO

Daňový sklad
Pro dopravu slouží k prokázání
zdanění daňový doklad
Zboží vlastníka

vydá provozovatel DS pro
nabyvatele - vlastníka

Nabyvatel
(vlastník) –
vlastní PHM a
provozuje ČS
PHM
ČS PHM

Pro skladování MO na ČS PHM
slouží k prokázání jejich zdanění
tentýž daňový doklad
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Výdej MO z DS pro nabyvatele
Uvedení MO do VDO

Daňový sklad

Zboží
provozovatele
DS

Pro dopravu slouží k prokázání
zdanění daňový doklad
vydá provozovatel DS pro
nabyvatele - kupujícího

Nabyvatel
(kupující)
– vlastní PHM a
provozuje ČS
PHM
ČS PHM

Pro skladování MO na ČS PHM slouží
k prokázání jejich zdanění tentýž
daňový doklad
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Výdej MO z DS pro kupujícího
Uvedení MO do VDO

Daňový sklad
Pro dopravu slouží k prokázání
zdanění doklad o prodeji
Zboží 3. strany
ukladatele

vydá ukladatel v DS
pro kupujícího

Kupující – vlastní
PHM a
provozuje ČS
PHM
ČS PHM

Pro skladování MO na ČS PHM slouží
k prokázání jejich zdanění tentýž
doklad o prodeji
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Výdej MO z DS pro nabyvatele
Uvedení MO do VDO

Daňový sklad
Pro dopravu slouží k prokázání
zdanění daňový doklad
Zboží vlastníka

vydá provozovatel DS pro
nabyvatele vlastníka

Nabyvatel
(vlastník) –
vlastní PHM
dodá na ČS
PHM
zákazníka

Nabyvatel 
prodávající

ČS PHM
Stočením
PHM dochází
k prodeji

Pro skladování MO na ČS PHM slouží
k prokázání jejich zdanění doklad
o prodeji vydaný prodávajícím

Provozovatel
ČS PHM =
kupující
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Výdej MO z DS pro nabyvatele
Uvedení MO do VDO

Daňový sklad

Zboží
provozovatele
DS

Pro dopravu slouží k prokázání
zdanění daňový doklad
vydá provozovatel DS pro
nabyvatele kupujícího

Nabyvatel
(kupující) –
vlastní PHM
dodá na ČS
PHM
zákazníka

Nabyvatel 
prodávající

ČS PHM
Stočením
PHM dochází
k prodeji

Pro skladování MO na ČS PHM slouží
k prokázání jejich zdanění doklad o
prodeji vydaný prodávajícím

Provozovatel
ČS PHM =
kupující
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Výdej MO z DS pro kupujícího
Uvedení MO do VDO

Daňový sklad

Zboží 3. strany
ukladatele

Pro dopravu slouží k prokázání
zdanění doklad o prodeji (1)
vydá ukladatel v DS
pro 1. kupujícího

1. kupující –
vlastní PHM
dodá na ČS
PHM
zákazníka

1. kupující 
prodávající

ČS PHM
Stočením
PHM dochází
k prodeji

Pro skladování MO na ČS PHM slouží
k prokázání jejich zdanění doklad
o prodeji (2) vydaný prodávajícím

Provozovatel
ČS PHM =
2. kupující
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Výdej MO z DS a okamžitý prodej
Uvedení MO do VDO

Daňový sklad
Provozovatel DS vystaví nabyvateli (vlastník,
příp. kupující) daňový doklad
Zboží vlastníka

Po naložení v DS vlastník, příp. kupující
okamžitě prodává zboží provozovateli ČS PHM
Zboží
provozovatele
DS

Doklad o prodeji vystaví nabyvatel – prodávající
pro provozovatele ČS PHM – kupujícího

Pro dopravu slouží k prokázání zdanění
doklad o prodeji

Prodávající –
dodá PHM
na ČS PHM
zákazníka
ČS PHM

Pro skladování na ČS PHM slouží
k prokázání zdanění tentýž doklad o
prodeji vydaný prodávajícím
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Výdej MO z DS a okamžitý prodej
Uvedení MO do VDO

Daňový sklad

Zboží 3. strany
ukladatele

Ukladatel vystaví doklad o prodeji (1)
pro 1. kupujícího

Po naložení v DS 1. kupující okamžitě prodává
zboží provozovateli ČS PHM
Doklad o prodeji vystaví prodávající pro
provozovatele ČS PHM – 2. kupujícího

Pro dopravu slouží k prokázání zdanění
doklad o prodeji (2)

Prodávající –
dodá PHM
na ČS PHM
zákazníka

ČS PHM

1. kupující 
prodávající

PHM po dobu
dopravy patří
provozovateli
ČS PHM
Provozovatel
ČS PHM =
2. kupující

Pro skladování na ČS PHM slouží
k prokázání zdanění tentýž doklad o
prodeji (2) vydaný prodávajícím
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Daňový sklad

Výdej MO z DS a prodej na cestě
Uvedení MO do VDO
Pro dopravu slouží
k prokázání
zdanění daňový
doklad

Pro dopravu slouží k
prokázání zdanění
doklad o prodeji

vydá
provozovatel DS
pro nabyvatelevlastníka nebo
kupujícího

vydá nabyvatel –
prodávající pro
kupujícího –
provozovatel
ČS PHM

Zboží vlastníka
Zboží
provozovatele
DS

Z hlediska logistiky je zřejmě snazší zajistit
vydání dokladů na terminále DS nebo v
místě stočení na ČS PHM

Nabyvatel –
vlastník nebo
kupující – vlastní
PHM dodá na
ČS PHM
zákazníka
ČS PHM

Pro skladování MO na ČS PHM slouží
k prokázání jejich zdanění tentýž
doklad o prodeji
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Daňový sklad

Zboží 3. strany
ukladatele

Výdej MO z DS a prodej na cestě
Uvedení MO do VDO
Pro dopravu slouží
k prokázání
zdanění doklad
o prodeji (1)

Pro dopravu slouží k
prokázání zdanění
doklad o prodeji (2)

vydá ukladatel
v DS pro
kupujícího

vydá prodávající
pro kupujícího –
provozovatel
ČS PHM

Z hlediska logistiky je zřejmě snazší zajistit
vydání dokladů na terminále DS nebo v
místě stočení na ČS PHM

Prodávající –
prodané PHM
dodá na ČS PHM
zákazníka
ČS PHM

Pro skladování MO na ČS PHM slouží
k prokázání jejich zdanění tentýž
doklad o prodeji (2)
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Výdej MO z DS a rozvoz na ČS PHM
Uvedení MO do VDO

Daňový sklad

Zboží vlastníka

Pro dopravu na první ČS PHM slouží k
prokázání zdanění daňový doklad
vydá provozovatel DS pro nabyvatele
(vlastníka, resp. kupujícího)

Nabyvatel
(vlastník, příp.
kupující) –
vlastní PHM a
provozuje 2 a
více ČS PHM

Zboží
provozovatele
DS

Doklad o dopravě
mezi ČS 1 a ČS 2

K prokázání zdanění MO skladovaných na ČS PHM
souhrnně slouží daňový doklad s příslušnými stáčecími
lístky a doklady o dopravě (archivovat pro následnou
kontrolu)

Doklad o dopravě
mezi ČS 2 a ČS 3
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Výdej MO z DS a rozvoz na ČS PHM
Uvedení MO do VDO

Daňový sklad
Pro dopravu na první ČS PHM slouží k
prokázání zdanění doklad o prodeji
Zboží 3. strany
ukladatele

vydá ukladatel v DS
pro kupujícího

Doklad o dopravě
mezi ČS 1 a ČS 2

Kupující – vlastní
PHM a
provozuje 2 a
více ČS PHM

Doklad o dopravě
mezi ČS 2 a ČS 3

K prokázání zdanění MO skladovaných na ČS PHM souhrnně slouží
doklad o prodeji s příslušnými stáčecími lístky a doklady o dopravě
(archivovat pro následnou kontrolu)
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Výdej MO z DS a rozvoz na ČS PHM
Uvedení MO do VDO

Daňový sklad

Zboží vlastníka

Pro dopravu na první ČS PHM slouží k
prokázání zdanění daňový doklad
vydá provozovatel DS pro nabyvatele
(vlastníka, příp. kupujícího)

Zboží
provozovatele
DS

Doklad o dopravě
mezi ČS 1 a ČS 2

Nabyvatel
(vlastník, příp.
kupující) – vlastní
PHM a dodá na
ČS PHM
zákazníků

Nabyvatel

prodávající

Stočením
PHM
dochází k
prodeji

Doklad o dopravě
mezi ČS 2 a ČS 3

Pro skladování na ČS PHM slouží k prokázání zdanění jednotlivé
doklady o prodeji (1, 2 a 3), vydané bezodkladně po stočení PHM
na ČS PHM

Provozovatel
ČS PHM =
kupující
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Výdej MO z DS a rozvoz na ČS PHM
Uvedení MO do VDO

Daňový sklad
Pro dopravu na první ČS PHM slouží
k prokázání zdanění doklad o prodeji (1)
Zboží 3. strany
ukladatele

vydá ukladatel v DS
pro kupujícího

Doklad o dopravě
mezi ČS 1 a ČS 2

Kupující – vlastní
PHM a dodá a
prodá na ČS PHM
zákazníků

1. kupující 
prodávající

Stočením
PHM dochází
k prodeji

Doklad o dopravě
mezi ČS 2 a ČS 3

Pro skladování na ČS PHM slouží k prokázání zdanění jednotlivé
doklady o prodeji (2, 3 a 4)

Provozovatel
ČS PHM =
2. kupující
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Výdej MO z DS a rozvoz na ČS PHM
Uvedení MO do VDO

Daňový sklad
Po naložení v DS nabyvatel okamžitě prodává zboží
jednotlivým provozovatelům ČS PHM
Zboží vlastníka

Zboží
provozovatele
DS

Prodávající –
dodá PHM
na ČS PHM
zákazníků

Doklady o prodeji (1, 2 a 3) vystaví nabyvatel –
prodávající pro provozovatele ČS PHM –
kupující

Doklady o prodeji
pro ČS 1, 2 a 3

Doklady o prodeji
pro ČS 2 a 3

Doklad o prodeji
pro ČS 3

Pro skladování na ČS PHM slouží k prokázání zdanění jednotlivé
doklady o prodeji (1, 2 a 3)
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Výdej MO z DS a rozvoz na ČS PHM
Uvedení MO do VDO

Daňový sklad
Zboží 3. strany
ukladatele

Po naložení v DS 1. kupující okamžitě prodává zboží
jednotlivým provozovatelům ČS PHM
Doklady o prodeji (2, 3 a 4) vystaví
prodávající pro provozovatele ČS PHM –
kupující

Doklady o prodeji
pro ČS 1, 2 a 3

Doklady o prodeji
pro ČS 2 a 3

Prodávající –
dodá PHM
na ČS PHM
zákazníků

Doklad o prodeji
pro ČS 3

Pro skladování na ČS PHM slouží k prokázání zdanění jednotlivé
doklady o prodeji (2, 3 a 4)
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Provozovatel DS vydá vlastní MO z DS pro vlastní
ČS PHM

Daňový sklad
Body, a. s.
Zboží Body, a. s.

Uvedení MO do VDO
Pro dopravu slouží k prokázání
zdanění daňový doklad
vydá provozovatel DS –
Body, a. s. pro nabyvatele
vlastníka (na sebe) Body, a.
s.

Nabyvatel
(vlastník) –
vlastní PHM a
provozuje ČS
PHM
ČS PHM – Body, a. s.

Plátce, nabyvatel i provozovatel ČS PHM
jedna osoba
Pro skladování MO na ČS PHM
slouží k prokázání jejich zdanění
tentýž daňový doklad
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Výdej MO z DS a rozvoz na ČS PHM

Daňový sklad
Body, a. s.
Zboží
nabyvatele –
Body, a. s.

Uvedení MO do VDO
Pro dopravu na první ČS PHM slouží k prokázání zdanění
daňový doklad
(Ve specifickém případe lze předpokládat, že pro každou
ČS PHM bude samostatný daňový doklad na dané množství MO)

vydá provozovatel DS – Body, a. s. pro
nabyvatele vlastníka na sebe Body, a. s.

Daňový doklad

Doklad o dopravě
mezi ČS 1 a ČS 2

Nabyvatel
(vlastník) –
vlastní PHM a
provozuje 2 a
více ČS PHM

Doklad o dopravě
mezi ČS 2 a ČS 3

Plátce, nabyvatel i provozovatel ČS PHM jedna osoba
Pro skladování MO na ČS PHM slouží k prokázání jejich zdanění
stejným(i) daňový(é) doklad(y) s příslušným(i) stáčecím(i) lístkem(y)
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Výdej MO z DS pro uživatele – osvobozené VV
uvedení MO do VDO s osvobozením
Daňový sklad
Provozovatel DS vydá doklad o
osvobození pro uživatele vlastníka
Uživatel - vlastník

Zboží uživatele

Zboží
provozovatele
DS

Zboží 3. strany
ukladatele

Provozovatel DS vydá doklad o
osvobození pro uživatele kupujícího
Uživatel - kupující

Provozovatel DS vydá doklad o
osvobození (1) pro uživatele ukladatele
Na základě tohoto dokladu vydá ukladatel
(uživatel 1) kupujícímu (uživatel - kupující)
doklad o osvobození (2)

Uživatel - kupující
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Výdej MO z DS pro uživatele – osvobozené VV

Daňový sklad

uvedení MO do VDO s osvobozením
Sklad
Provozovatel DS vydá doklad o
osvobození pro uživatele vlastníka
(resp. kupujícího)

Uživatel - vlastník

Zboží uživatele

Zboží
provozovatele
DS

Přístav

Doklad o osvobození slouží k prokázání
skutečností při dopravě a po ukončení
dopravy i pro účely skladování

Letiště
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Výdej MO z DS pro uživatele – osvobozené VV
uvedení MO do VDO s osvobozením

Daňový sklad
Provozovatel DS vydá doklad o
osvobození (1) pro uživatele vlastníka

Uživatel - vlastník

Zboží uživatele

Na základě tohoto dokladu vydá vlastník
(uživatel 1) kupujícímu (uživatel 2)
doklad o osvobození (2)
pro účely skladování

Doklad o osvobození (1)
je pro účely dopravy

Uživatel - kupující
Letiště

K prodeji dochází
až v okamžikem
stáčení do letadla
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Daňový sklad
Body, a. s.
Zboží
nabyvatele Body, a. s.

Body, a. s. vydá vlastní MO z DS
pro vlastní ČS PHM - osvobozené VV
Uvedení MO do VDO
Pro dopravu slouží k prokázání
skutečností doklad o osvobození
vydá provozovatel DS – Body, a. s.
pro uživatele – na sebe Body, a. s.

Uživatel –
vlastní PHM a
provozuje ČS
PHM
ČS PHM Body, a. s.

FAME

Plátce, uživatel i provozovatel ČS PHM
jedna osoba
Pro skladování MO na ČS PHM slouží
k prokázání jejich zdanění tentýž
doklad o osvobození

