
Vystavování dokladů podle § 5 a § 6 zákona o spotřebních daních 

Pro prokázání zdanění skladovaných vybraných výrobků, dopravovaných vybraných výrobků a 
legálnosti realizované dopravy lze, kromě dokladů vystavených podle § 5 nebo § 6 zákona č. 
353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v listinné 
podobě, akceptovat i doklady vystavené elektronicky za předpokladu, že budou splněny 
podmínky, které jsou uvedeny v metodickém materiálu „Alternativní postupy“, který je 
zveřejněn na webových stránkách Celní správy ČR zde. 

Pokud bude doklad vystaven elektronicky v rámci doporučených alternativních postupů, tj., 
bude mimo jiné odeslán přes webové rozhraní do datového skladu Celní správy ČR, pak při 
kontrole postačí sdělit jedinečný identifikační kód (dále jen „JIK“) příslušného dokladu, na 
základě kterého kontrolní orgán vyhledá příslušný doklad v datovém skladu a ztotožní jej 
s kontrolovanými vybranými výrobky.  

V případě, že subjekt bude doklad vystavovat elektronicky, ale nezašle jej do datového skladu 
Celní správy ČR, pak kontrolovaná osoba, u níž byly vybrané výrobky zjištěny, je povinna tento 
elektronicky vystavený doklad s časovým razítkem vytisknout a předložit ke kontrole v tištěné 
podobě. Doklad musí být vystaven před zahájením dopravy, resp. před zahájením skladování 
vybraných výrobků.  

Webové rozhraní Celní správy ČR pro vytváření elektronických dokladů podle 
§ 5 a § 6 zákona o spotřebních daních 

V souvislosti s vytvořením metodického materiálu „Alternativní postupy vystavování dokladů, 
kterými se prokazuje zdanění VV ve VDO, akceptované CS ČR, připravila CS ČR technické řešení 
pro vytváření dokladů podle § 5 a § 6 zákona elektronickou formou. 

Na webu CS ČR v sekci Daně – Tiskopisy je vytvořen nový odkaz „Formuláře dokladů pro volný 
daňový oběh na daňovém území ČR“, pod kterým se nachází rozhraní pro vytváření a odesílání 
výše uvedených dokladů. V současné době je přístup na toto rozhraní anonymní a lze vytvořit 
příslušný elektronický doklad bez zadání přihlašovacího jména a hesla. 

Období od 15. 12. 2014 do 18. 1. 2015 bude určeno pro testování ze strany subjektů. Období 
od 19. 1. 2015 do 31. 1. 2015 bude určeno pro vyhodnocení funkčnosti webového rozhraní, 
funkčnosti jednotlivých formulářů a zpracování připomínek k technickému řešení ze strany 
subjektů. Pokud pilotní provoz neukáže zásadní problémy, předpokládá se od 1. 2. 2015 ostrý 
provoz tohoto rozhraní. O nasazení ostré verze budou subjekty informovány prostřednictví 
webových stánek CS ČR. 

Popis základních funkcí technického řešení pro vytváření dokladů – řešení umožňuje 

1. vytvářet a upravovat doklad podle § 5 a § 6 zákona a rozvozový plán v požadovaném 
formátu a struktuře,  

2. importovat vytvořené doklady ve stanoveném formátu exportované z jiného SW pro 
následné zpracování,  

3. přijímat potvrzení o správně vytvořeném dokladu a jeho uložení v datovém skladu CS 
ČR prostřednictvím e-mailu zadaného při tvorbě dokladu, 

4. přijímat identifikační údaje o přijatém dokladu pro účely prokazování zdanění a 
legálnosti přeprav VV (číslo příslušného elektronického dokladu a jeho JIK). 

http://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/Stranky/default.aspx

