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ZPŮSOBY ZAJIŠTĚNÍ DANĚ PODLE ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH 

Ke znění zákona o spotřebních daních účinnému od: 1.1.2021 

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné 

Dne: 29.11.2021 

 

Zajištění daně může být podle § 21 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“) poskytnuto: 

a) složením nebo převodem finančních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně 

zřízený správcem daně, přičemž složiteli nevzniká nárok na úrok ze složené částky, 

b) finanční zárukou, kterou přijal správce daně, nebo 

c) ručením, pokud osobu ručitele povolí správce daně. 

Výše vyjmenované způsoby poskytnutí zajištění daně mohou být kombinovány, pokud není 

zákonem stanoveno jinak (např. zajištění daně v případě povolení oprávněného příjemce pro 

jednorázové přijetí vybraných výrobků lze poskytnout pouze složením nebo převodem 

finančních prostředků na účet zřízený správcem daně). 

V případě kombinovaného způsobu poskytnutí zajištění daně rozhoduje o pořadí použití 

jednotlivých způsobů zajištění daně správce daně. 

Zajištění daně složením nebo převodem finančních prostředků 

Identifikační údaje k příslušnému depozitnímu účtu celního úřadu pro převod nebo složení 

finančních prostředků, které budou sloužit jako zajištění daně, jsou:  

a) předčíslí účtu: 40037 

b) matriková část: seznam matrikových částí bankovních účtů jednotlivých celních úřadů 

k nalezení ZDE 

c) variabilní symbol: DIČ (bez CZ) držitele povolení podle zákona o SPD a 

d) specifický symbol: podle účelu použití zajištění daně. 

Všechny informace potřebné pro poskytnutí zajištění spotřební daně budou uvedeny správcem 

daně ve výzvě ke splnění povinnosti - poskytnutí zajištění daně. V této výzvě budou uvedeny, 

mimo vypočtené částky a lhůty pro splnění této povinnosti, rovněž i možné způsoby zajištění 

daně podle § 21 odst. 1 zákona o SPD, číslo depozitního účtu správce daně, který slouží ke 

složení nebo převodu finančních prostředků a informaci o maximálním limitu zajištění daně 

podle § 58 odst. 1, § 77 odst. 1 a 2, § 90 a § 116a zákona o SPD.  
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