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Tiché víno určené pro účely podnikání, uvedené do volného daňového oběhu v jiném 
členském státě EU, lze dle ustanovení § 30 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o SPD“) dopravovat do České republiky se 
zjednodušeným průvodním dokladem, uvedeným v příloze nařízení Komise (EHS) č. 
3649/92, o zjednodušeném průvodním dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební 
dani, které byly uvolněny ke spotřebě v odesílajícím členském státě uvnitř společenství (dále 
jen „nařízení Komise č. 3649/92“), s tím, že před odebráním tohoto tichého vína je osoba, 
která ho přijímá, dle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o SPD, povinna se zaregistrovat jako 
plátce daně a svému správci daně oznámit množství tichého vína a poskytnout zajištění daně 
(v případě tichého vína ve výši 0,- Kč). 

Místo zjednodušeného průvodního dokladu může být dle ustanovení článku 2 odst. 2 
nařízení Komise č. 3649/92 použit i obchodní doklad, např. faktura, dodací list nebo ložný 
list, pokud obsahuje stejné údaje jako vzor zjednodušeného průvodního dokladu, jež tvoří 
přílohu nařízení Komise č. 3649/92 za předpokladu, že jednotlivé údaje budou označeny 
číslem odpovídajícím číslu příslušné kolonky uvedeného vzoru. Pokud by byl tento obchodní 
doklad použit jako zjednodušený průvodní doklad, musí být dle ustanovení článku 3 nařízení 
Komise č. 3649/92 označen jako „Zjednodušený průvodní doklad pro účely daňové kontroly 
(výrobky podléhající spotřební dani)“. 

Na daňovém území České republiky se vinařské produkty (tedy i tiché víno) uvedené do 
volného daňového oběhu dopravují v souladu s ustanovením Článku 8, Oddílu I, Kapitoly IV 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém 
povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu 
vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, 
doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné 
kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 
607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2015/560 (dále jen „nařízení Komise v přenesené pravomoci“), s průvodním 
dokladem (označeným jako Průvodní doklad pro dopravu vinařských produktů). 

V souladu s ustanovením § 11 vyhlášky č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona o vinohradnictví a vinařství, (dále jen „prováděcí vyhláška“), je možné při dopravě 
vinařských produktů místo průvodních dokladů podle výše uvedeného předpisu EU, použít 
průvodní doklad, který obsahuje tyto údaje:



a) obchodní firmu anebo jméno nebo název, adresu sídla nebo bydliště a identifikační číslo 
osoby, která má sídlo nebo bydliště na celním území Evropské unie a odesílá nebo nechává 
odeslat vinařský produkt (dále jen "odesílatel"),

b) adresu místa odeslání, pokud se liší od adresy podle písmene a),

c) obchodní firmu anebo jméno nebo název, adresu sídla nebo bydliště a identifikační číslo 
osoby, která má sídlo nebo bydliště na celním území Evropské unie a které je odesílán 
vinařský produkt (dále jen "příjemce"), pokud jde o osobu odlišnou od odesílatele,

d) adresu cílového místa dodání vinařského produktu, pokud jde o adresu odlišnou od adresy 
podle písmene c), popřípadě od adresy podle písmene a),

e) obchodní firmu anebo jméno nebo název, adresu sídla nebo bydliště a identifikační číslo 
osoby přepravce vinařského produktu, pokud jde o osobu odlišnou od odesílatele nebo 
příjemce,

f) datum zahájení přepravy vinařského produktu,

g) datum ukončení přepravy vinařského produktu, pokud je odlišné od data podle písmene f),

h) číslo průvodního dokladu, které jednoznačně odlišuje jednotlivé přepravy vinařských 
produktů příslušného odesílatele,

i) označení druhu vinařského produktu podle části XII přílohy I nebo části II přílohy VII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013,

j) identifikaci vinařského produktu, která spočívá v označení

1. moštové odrůdy nebo uvedení tradičního výrazu, jde-li o víno v obalu určeném pro 
spotřebitele, označeném údaji podle čl. 118 a 119 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013 a opatřeném jednorázovým uzávěrem, pokud je toto víno některým z 
těchto údajů označeno, nebo

2. kódu vinařské oblasti a kódu operace při zpracování vína podle části B bodu 1.4 přílohy VI 
nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a dále, pokud je toto víno některým z těchto údajů 
označeno, v označení ročníku sklizně, moštové odrůdy nebo v uvedení tradičního výrazu, jde-
li o jiné víno než podle bodu 1,

k) označení šarže,

l) jednoznačné identifikační údaje stáčírny nebo výrobce, pokud jsou odlišné od údajů o 
odesílateli podle písmene a),

m) množství přepravovaného vinařského produktu podle části C přílohy VI nařízení Komise 
(ES) č. 436/2009 v

1. objemových jednotkách, pokud jde o nebalený vinařský produkt,

2. počtu balení a jejich objemu, pokud jde o balený vinařský produkt, nebo

3. hmotnostních jednotkách, pokud jde o vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní, a

n) osvědčení o chráněném označení původu, chráněném zeměpisném označení nebo 
osvědčení vín s označením roku sklizně nebo moštové odrůdy podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie, nejde-li o víno vyrobené na území České republiky, které v celé fázi 
distribuce nepřekročilo hranice tohoto území. 



Za průvodní doklad se považuje daňový doklad, dodací list nebo jiný doklad, pokud splňuje 
výše uvedené náležitosti.

Takto vystavený průvodní doklad lze použít pouze na jednu přepravu a to do konce třetího 
dne od zahájení přepravy. Za průvodní doklad lze považovat též doklad dle § 5 zákona o SPD, 
pokud bude splňovat současně jak náležitosti uvedené v § 5 zákona o SPD, tak i náležitosti 
uvedené v § 11 prováděcí vyhlášky.

Závěrem lze obecně konstatovat, že vinařské produkty, mezi které tiché víno, jež bylo 
uvedeno do režimu volného daňového oběhu v jednom členském státě EU a které je 
dopravováno z jednoho členského státu do druhého, patří, se musí na celním území Evropské 
unie přepravovat s průvodním dokladem dle čl. 1 nařízení Komise č. 3649/92 nebo s 
dokladem, který je dle článku 2 nařízení Komise  3649/92 za průvodní doklad uznán, za 
předpokladu, že se nebude jednat o výjimky uvedené v článku 9 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci. Podle těchto výjimek se průvodní doklad nevyžaduje pro přepravu:

- vinařských výrobků přepravovaných z vinice do vinifikačního zařízení, mezi dvěma 
zařízeními téhož podniku nebo mezi zařízeními patřícími skupině producentů, aniž by došlo 
ke změně majitele, za předpokladu, že je přeprava prováděna za účelem vinifikace, ošetření, 
skladování nebo plnění do nádob, celková vzdálenost nepřesahuje 70 silničních kilometrů a 
přeprava probíhá výlučně na území jednoho členského státu nebo byla schválena příslušnými 
orgány dotčených členských států;

- matolinu a vinných kalů:

 přepravovaných do palírny nebo octárny, je-li přiložen dodací list producenta za 
podmínek předepsaných příslušnými orgány členského státu, na jehož území je 
doprava zahájena, nebo

 pokud je přeprava prováděna za účelem stažení těchto výrobků z procesu vinifikace 
nebo jiného zpracování hroznů pod dohledem příslušných orgánů podle čl. 14 odst. 1 
písm. b) bodu vii) a čl. 18 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2018/274;

- hroznové šťávy a moštu spadajících pod kódy KN 2009 61 a 2009 69 dodávaných 
hospodářským subjektům, které nejsou zapojeny do vinifikace, pokud je k výrobku přiložena 
obchodní dokumentace;

- vinařských výrobků vyrobených a přepravovaných výlučně na území členských států, které 
nepodléhají povinnosti vést registr vinic v souladu s čl. 145 odst. 1 nařízení (EU) č. 
1308/2013;

- těchto případech vinařských výrobků přepravovaných výlučně na území členského státu v 
nádobách o jmenovitém objemu nepřesahujícím 60 litrů:

 vinařských výrobků v nádobách o jmenovitém objemu nejvýše 10 litrů označených 
etiketou a opatřených jednorázovým uzávěrem, pokud celkové množství nepřesahuje:
a) 5 litrů nebo 5 kilogramů v případě zahuštěného hroznového moštu, včetně 

rektifikovaného moštového koncentrátu,
b) 100 litrů u všech ostatních výrobků;

 vína nebo hroznové šťávy, které jsou určeny pro diplomatická zastoupení, konzuláty 
nebo podobné subjekty, v rámci jim vyhrazených volných množství;

 vína nebo hroznové šťávy:



a) které jsou součástí stěhovaného majetku jednotlivců a nejsou určeny k prodeji,
b) které se nacházejí na palubě lodí, letadel a vlaků za účelem spotřeby na místě;

 vína, částečně zkvašeného vína, částečně zkvašeného hroznového moštu a hroznového 
moštu přepravovaných jednotlivci pro spotřebu domácnosti příjemce, pokud celkové 
přepravované množství nepřekročí třicet litrů;

 veškerých výrobků určených pro vědecké nebo technické pokusné účely, pokud 
celkové přepravované množství nepřekročí jeden hektolitr;

 obchodních vzorků výrobků;
 vzorků k příslušnému orgánu nebo do určené laboratoře. 

Příslušným orgánem pro vydávání průvodních dokladů pro vinařské produkty je dle 
ustanovení § 38 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn, celní úřad (u něhož má být přeprava 
zahájena). 

Kromě průvodních dokladů pro dopravu vinařských produktů by měl tiché víno doprovázet i 
doklad prokazující zdanění uvedený v § 5 zákona o SPD (daňový doklad v případě, že tiché 
víno je nakupováno přímo od jeho výrobce, doklad o prodeji v případě, že tiché víno je 
nakupováno od překupníka, nebo doklad o dopravě v případě, že tiché víno si odesílatel 
dopravuje sám pro sebe). Pokud však je tiché víno vyrobené malým výrobcem vína 
dopravováno do daňového skladu umístěného na daňovém území České republiky, za doklad 
prokazující zdanění slouží dle ustanovení § 100a odst. 2) zákona o SPD samotný Průvodní 
doklad pro dopravu vinařských produktů. Pokud uvedený průvodní doklad pro dopravu 
vinařských produktů  bude splňovat (obsahovat) současně náležitosti příslušných dokladů 
podle § 5 zákona o SPD, není nutné disponovat oběma doklady. Toto platí též pro případ, kdy 
si odesílatel dopravuje víno sám pro sebe.
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