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Stanovisko k vyplňování elektronického správního dokladu (datové skupiny 7) 

Náležitosti elektronického správního dokladu jsou stanoveny nařízením Komise (ES) 

č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud 

jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu 

s podmíněným osvobozením od spotřební daně (dále jen „nařízení Komise“). V souladu 

s ustanovením čl. 3 odst. 1 nařízení Komise musí návrh elektronického správního dokladu 

předkládaného podle § 26 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 

předpisů, a elektronický správní doklad, kterému byl přidělen správní referenční kód, splňovat 

požadavky uvedené v tabulce 1 přílohy 1 nařízení Komise. Podle tohoto ustanovení předloží 

odesílatel příslušným orgánům členského státu odeslání návrh elektronického správního 

dokladu. Příslušné orgány členského státu odeslání elektronicky ověří údaje v návrhu 

elektronického správního dokladu a jsou-li údaje správné a úplné, přidělí tomuto dokumentu 

specifický správní referenční kód.  

Podle přílohy 1 nařízení Komise je datové skupině 7 SUBJEKT Místo dodání 

ve sloupci D indikováno, že vyplnění příslušného údaje je „C“ – podmíněné, tj. že použití 

datové skupiny je závislé na jiných datových skupinách ve stejné zprávě. Ve sloupci E jsou 

uvedeny podmínky pro údaje, jejichž vyplnění je podmíněné, je zde upřesněno použití 

nepovinných a případně závislých údajů a jsou zde uvedeny údaje, které musejí příslušné 

orgány poskytnout. Ve sloupci F jsou uvedeny případné vysvětlivky k vyplnění zprávy 

a ve sloupci G je specifikován typ a délka vyplňovaného údaje. 

Povinnost vyplňovat datovou skupinu 7 SUBJEKT Místo dodání je v případech, kdy 

místem dodání je daňový sklad nebo místo přímého dodání. Podle novely zákona o SPD 

(§ 24 odst. 1 nebo § 25 odst. 6) může být povoleno ukončení dopravy vybraných výrobků 

v režimu podmíněného osvobození od daně rovněž jejich přijetím v místě přímého dodání 

povoleného provozovateli daňového skladu nebo oprávněnému příjemci.  

Vyplňování datové skupiny 7 SUBJEKT Místo dodání je úzce logicky provázáno 

s vyplňováním datové skupiny 5 SUBJEKT Příjemce. Jako typový kód místa určení je 

v souladu s vysvětlivkami k datové skupině 1 a datovému prvku a vyplňován vždy jen 

1 numerický kód. V praxi tak bude docházet v jednotlivých případech k následujícímu 

vyplňování datové skupiny 7: 

1) Příjemcem je provozovatel daňového skladu a místem dodání je daňový sklad 

(typový kód místa určení 1), povinně se vyplňuje položka: 

a) 7a Identifikace subjektu (uvede se platné registrační číslo SEED daňového 

skladu), 

b) 7b Jméno subjektu. 

2) Příjemcem je oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků, 

který nemá povoleno přijímat vybrané výrobky v místě přímého dodání (typový 
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kód místa určení 2) a oprávněný příjemce pro jednorázové přijetí vybraných 

výrobků (typový kód místa určení 3), povinně se vyplňuje položka: 

a) 7b Jméno subjektu, 

b) 7c Název ulice, 

c) 7e PSČ, 

d) 7f Město. 

Vyplňuje se adresa sídla nebo pobytu oprávněného příjemce. 

3) Příjemcem je provozovatel daňového skladu a místem přijetí je místo, které má 

povoleno jako místo přímého dodání (typový kód místa určení 4), povinně se 

vyplňuje položka: 

a) 7c Název ulice, 

b) 7e PSČ, 

c) 7f Město. 

Vyplňuje se adresa místa přímého dodání. 

4) Příjemcem je oprávněný příjemce pro opakované přijímání vybraných výrobků 

a místem přijetí je místo, které má povoleno jako místo přímého dodání (typový 

kód místa určení 4), povinně se vyplňuje položka: 

a) 7c Název ulice, 

b) 7e PSČ, 

c) 7f Město. 

Vyplňuje se adresa místa přímého dodání. 

Ostatní položky datové skupiny se vyplňují nepovinně, s výjimkou případu, kdy 

členský stát stanoví, že jsou tyto údaje požadovány.  

Celní úřad odeslání má možnost si údaje o příjemci ověřit na referátu ELO členského 

státu místa odeslání.  

Závěrem upozorňujeme na skutečnost, že v případě, že odesílatel z jiného členského 

státu odesílá zboží do jiného členského státu Evropské unie, nejsou v evropské databázi 

SEED on Europa uvedeny detailně adresy místa dodání, je zde pouze uvedena informace 

o tom, zda prověřovaný daňový subjekt má povoleno přímé dodání.  


