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Č.j. 54352/2022-900000-232

Věc: Informace – změny v dopravách vybraných výrobků v režimu volného daňového 
oběhu mezi členskými státy EU

Ke znění zákona účinnému od: 13. 2. 2023

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné

Zpracoval: kpt. Bc. Aleš Kratochvíl

Dne: 1. 11. 2022

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn pod č. 179/2022 zákon (dále jen „novela“), kterým se mění 
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o SPD“). Novelou dochází ke změnám při přijímání a odesílání zásilek vybraných výrobků 
dopravovaných v režimu volného daňového oběhu (dále jen „VDO“) mezi členskými státy EU.

S účinností od 13. 2. 2023 budou muset být, v souladu se směrnicí Rady EU 
2020/262/EU, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní, a v souladu s § 28a zákona 
o SPD, všechny nové dopravy uskutečňované v režimu VDO mezi členskými státy EU 
realizovány prostřednictvím modulu e-VDO v systému EMCS1. Pro každé místo přijetí 
a odeslání bude daňovému subjektu přiděleno tzv. jedinečné číslo pro dopravu ve VDO (SEED 
ID).

K účelu přidělení SEED ID bude na internetové stránce www.celnisprava.cz zveřejněn 
během 1. poloviny listopadu 2022 formulář sloužící pro oznámení „evidovaného příjemce“ 
a „evidovaného odesílatele“, který musí být správci daně podáván elektronicky ve zveřejněném 
formátu a struktuře. Bližší informace k evidovaným příjemcům a evidovaným odesílatelům 
jsou uvedeny v § 28b, § 28c a § 28d zákona o SPD.

Součástí formuláře uvedeného oznámení je odkaz na formulář pro žádost o sdělení parametrů 
elektronické komunikace s celními orgány, který je zároveň zveřejněn na webu CS2. Stávající 
parametry komunikace, které daňový subjekt používá pro komunikaci v EMCS nebo 
v aplikacích určených pro celní řízení, lze použít také pro komunikaci v modulu e-VDO 
v systému EMCS.

Správce daně přidělí oznamovateli jedinečné číslo pro dopravu ve VDO (SEED ID) pro každé 
místo určení a místo odeslání ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne podání oznámení ve věci 
dopravy, popřípadě ode dne odstranění jeho vad nebo pochybností správce daně o údajích 
v tomto oznámení.

1 Elektronický systém pro dopravu a monitoring výrobků podléhajících spotřební dani v rámci EU | Celní správa 
ČR (celnisprava.cz)
2 Formuláře z oblasti SPD, EKO, značení lihu, distributorů PHM a biopaliv, dopravy vybraných výrobků | Celní 
správa ČR (celnisprava.cz)

http://www.celnisprava.cz/
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spd-system-emcs/Stranky/default.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spd-system-emcs/Stranky/default.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/danove-tiskopisy.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/danove-tiskopisy.aspx
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Struktura SEED ID evidovaného příjemce

CZaabbbbbYccc (aa = rok přidělení; bbbbb = kód osoby; Y = označení evidovaného příjemce; 
ccc = pořadové číslo SEED ID)

Struktura SEED ID evidovaného odesílatele

CZaabbbbbXccc (aa = rok přidělení; bbbbb = kód osoby; X = označení evidovaného odesílatele 
ccc = pořadové číslo SEED ID pro místo odeslání)

Evidovaný příjemce dále poskytuje před zahájením dopravy zajištění daně pro dopravu 
vybraných výrobků ve VDO převodem nebo složením peněžních prostředků na depozitní účet 
pro zajištění daně zřízený správcem daně.

Platební údaje pro poskytování zajištění daně:

Číslo účtu: 40037-xxxxx/0710 (xxxxx = matriková část čísla účtu CÚ)

Variabilní symbol: IČ (PO)/rodné číslo (FO)

Specifický symbol: 960999 (individuální zajištění pro jednorázové užití)

950999 (souborné zajištění pro dlouhodobé užívání)

O dostupnosti přístupu do modulu e-VDO systému EMCS budou daňové subjekty včas 
informovány na internetové stránce CS ČR v části „Daně“, a také adresně emailem.

Specifika doprav minerálních olejů mezi členskými státy v režimu VDO pro účely podnikání 
dle § 58b zákona o SPD

Na dopravu minerálních olejů uvedených do VDO na daňovém území České republiky 
do jiného členského státu pro účely podnikání se použijí § 28a až 30b, 30e a 30f zákona o SPD 
obdobně s tím, že tato doprava může být uskutečněna pro osobu, které nebylo pro účely přijetí 
vybraných výrobků na území jiného členského státu přiděleno na území tohoto jiného členského 
státu jedinečné číslo pro dopravu ve VDO, pokud jde o minerální oleje, které:

- jsou uvedeny v § 45 odst. 1 až 3 zákona o SPD,
- nejsou uvedeny v § 59 odst. 1 zákona o SPD a
- podle právních předpisů jiného členského státu, do kterého jsou dopravovány, se 

nedopravují se zjednodušeným elektronickým průvodním dokladem.

Při dopravě minerálních olejů dle předchozího odstavce je evidovaný odesílatel povinen:

- do návrhu zjednodušeného elektronického průvodního dokladu uvést daňové identifikační 
číslo příjemce minerálních olejů v jiném členském státě namísto jedinečného čísla 
pro dopravu ve VDO evidovaného příjemce a

- oznámit pomocí elektronického systému nebo při jeho nedostupnosti jiným vhodným 
způsobem správci daně místně příslušnému podle místa odeslání minerálních olejů 
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skutečnost, že vybrané výrobky opustily daňové území České republiky, a to do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Taková doprava minerálních olejů se považuje za ukončenou okamžikem, kdy tyto minerální 
oleje opustí daňové území České republiky.

Na minerální oleje dopravované z jiného členského státu na daňové území České republiky 
se použijí § 28a až 30b, 30e a 30f zákona o SPD obdobně s tím, že tato doprava může být 
zahájena osobou, které nebylo pro účely odeslání vybraných výrobků z území jiného členského 
státu přiděleno na území tohoto jiného členského státu jedinečné číslo pro dopravu 
ve VDO, pokud jde o minerální oleje, které:

- jsou uvedeny v § 45 odst. 1 až 3 zákona o SPD,
- nejsou uvedeny v § 59 odst. 1 zákona o SPD a
- podle právních předpisů jiného členského státu, ze kterého jsou dopravovány, se 

nedopravují se zjednodušeným elektronickým průvodním dokladem.

Při dopravě minerálních olejů dle předchozího odstavce je evidovaný příjemce povinen:

- plnit povinnosti evidovaného odesílatele podle § 30 zákona o SPD vůči správci daně místně 
příslušnému podle místa určení vybraných výrobků,

- do návrhu zjednodušeného elektronického průvodního dokladu uvést daňové identifikační 
číslo přidělené odesílateli minerálních olejů v jiném členském státě namísto jedinečného 
čísla pro dopravu ve VDO odesílatele,

- oznámit pomocí elektronického systému nebo při jeho nedostupnosti jiným vhodným 
způsobem správci daně místně příslušnému podle místa přijetí minerálních olejů přijetí 
těchto minerálních olejů, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala; 
toto oznámení obsahuje stejné náležitosti jako oznámení podle § 30c odst. 1 zákona o SPD 
s tím, že obsahuje daňové identifikační číslo přidělené odesílateli minerálních olejů v jiném 
členském státě namísto jedinečného čísla pro dopravu ve volném daňovém oběhu 
odesílatele.

Minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 29, které byly uvedeny do VDO 
na daňovém území České republiky pro jiné účely než pro pohon motorů, výrobu tepla nebo 
výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2 zákona o SPD a které jsou prokazatelně dopravovány 
do jiného členského státu v jednotkovém balení o objemu do 5 litrů včetně, jsou dopravovány 
bez zjednodušeného elektronického průvodního dokladu.
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