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Věc: Informace – změna u osob zasílajících vybrané výrobky z jiných členských států 
na daňové území ČR

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 změně podmínek pro zasílání vybraných výrobků z jiných 
členských států na daňové území ČR v souladu s § 33 a násl. zákona o SPD.

Povolení pro zasílání vybraných výrobků zástupce pro zasílání vybraných výrobků podle 
§ 33a odst. 1 zákona o SPD, vydaná před 1. 11. 2022 zaniknou dnem účinnosti 
novely, tj. 13. 2. 2023.

Osoba, která hodlá zasílat vybrané výrobky z jiného členského státu na daňové území České 
republiky v souladu s § 33 zákona o SPD, je povinna tuto skutečnost oznámit správci 
daně, v souladu s § 33a zákona o SPD, před prvním zasláním těchto vybraných výrobků, a to 
pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem 
daně.

K tomuto účelu bude na webu CS zveřejněn během 1. poloviny listopadu 2022 elektronický 
formulář umožňující podání oznámení v souladu se zákonem o SPD1.

Správce daně přidělí číslo pro účely zasílání ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne podání 
oznámení zasílatele, popřípadě ode dne odstranění jeho vad nebo pochybností správce daně 
o údajích v tomto oznámení.

Zasílatel si dále může stanovit tzv. zástupce pro zasílaní vybraných výrobků, který může být 
pouze osobou se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České republiky, která zároveň 
není totožná s osobou, které jsou vybrané výrobky zasílány.

Zasílatel je povinen před každým odesláním vybraných výrobků z jiného členského státu

1) oznámit správci daně
- název, popřípadě obchodní označení, druh a množství zasílaných vybraných 

výrobků v měřicích jednotkách; název vybraného výrobku musí být uveden 
dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti vybraného výrobku 

1 Formuláře z oblasti SPD, EKO, značení lihu, distributorů PHM a biopaliv, dopravy vybraných výrobků | Celní 
správa ČR (celnisprava.cz)

https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/danove-tiskopisy.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/danove-tiskopisy.aspx


tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek 
stanovena,

- jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno, osoby, které jsou vybrané výrobky zasílány, a

2) poskytnout zajištění daně, které odpovídá výši daně za množství zasílaných vybraných 
výrobků, pokud by tyto vybrané výrobky byly uvedeny do volného daňového oběhu 
na daňovém území České republiky.

Zajištění daně se poskytuje složením nebo převodem 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)/VČP (vlastní číslo plátce přidělené CÚ)

Specifický symbol: 898999
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