
ano ne

ano ne

ano ne
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e) ulice (nebo část obce) f) číslo popisné/orientační

g) stát

V případě více dodavatelů uveďte identifi kační údaje dalších dodavatelů v samostatné příloze [v rozsahu stanoveném písm. a) až g)].
05 Místo uskladnění vybraných výrobků
a) obec b) PSČ

c) ulice (nebo část obce) d) číslo popisné/orientační

e) jiný údaj určující polohu místa uskladnění

Oddíl I

ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ
k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně

01 Evidenční číslo povolení

02 Název a množství vybraných výrobků
a) název a obchodní označení vybraných výrobků
a) název a obchodní označení vybraného výrobku

b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku

d) navrhovaný roční objem spotřeby vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD

e) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD

f) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb.

druh lihu technický surový bezvodý rafi novaný obecně zvláštně
     denatur. denatur.
syntetický

kvasný

sulfi tový

ovocné a jiné destiláty

úkapy a dokapy

přiboudlina

03 Účel použití přijímaných vybraných výrobků
a) následný prodej

b) užívání/spotřeba

(Jednoznačně specifi kujte účel použití, doložte výrobní technologický postup zpracování vybraných výrobků, včetně stanovené výtěžnosti, 
vnitřní normy spotřeby vybraných výrobků na určité množství výsledného produktu a uveďte ztráty.)

c) zajištění odbytu fi nálních výrobků
(V případě „ano” doložte v příloze zajištění odbytu fi nálních výrobků např. předložením odběratelských smluv.)

04 Dodavatel vybraných výrobků
a) obchodní fi rma nebo jméno b) SEED ID

c) obec d) PSČ
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f) popis místa uskladnění

06 Způsob zabezpečení vybraných výrobků
a) předložen plán/nákres místa uskladnění

b) bližší specifi kace skladovacího zařízení (kontejnery, zásobníky, sudy apod.)

c) popis používaných měřidel
 (s ohledem na druh skladovaných vybraných výrobků uveďte bližší popis používaných měřidel)

d) konkrétní typ ověřeného stanoveného měřidla (§ 3 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů)

e) výrobní číslo měřidla dle písm. d)

f) instalované měřidlo má platné osvědčení o kalibraci dle zákona o metrologii 

g) zabezpečení místa uskladnění proti neoprávněnému použití 
 vybraných výrobků osvobozených od daně

h) skladovací prostory lze uzamknout

i)  místo uskladnění je elektronicky střeženo

j) místo uskladnění je sledováno kamerovým systémem

k) bližší popis způsobu zabezpečení

ano ne

ano ne

částečné ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

pchal_000
Text napsaný psacím strojem



P O K Y N Y
k vyplnění oddílu I – žádosti o změnu povolení k přijímání a užívání

vybraných výrobků osvobozených od daně
01 Evidenční číslo povolení – vyplňte přidělené evidenční číslo povolení, u kterého dochází ke změně.
02 Název a množství vybraných výrobků: 

a) uveďte název a obchodní označení vybraných výrobků (např. letecký benzín AVGAS 100 LL);
b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení – uveďte konkrétní ustanovení ZSpD, např. dle § 45 odst. 1 písm. a) ZSpD;
c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku – uveďte odpovídající kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku, 

v případě, že se kód kombinované nomenklatury u tabákového výrobku nepoužívá, tak se tato položka nevyplňuje (pozn.: pro 
účely ZSpD se kódem nomenklatury rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v nařízení Rady o tarifu, statistické 
nomenklatuře a Společném celním tarifu, ve znění platném k 1. lednu 2002, např. 2710 11 31);

d) navrhovaný roční objem spotřeby vybraných výrobků v měřicí jednotce dle ZSpD – uveďte navrhované množství vybraných 
výrobků, které budou přijaty případně užity v běžném roce, tzn. ve dvanácti po sobě bezprostředně následujících kalendářních 
měsících. Množství uveďte v měřicí jednotce dle ZSpD pro každou komoditu a konkrétní vybraný výrobek (např. 350 000 litrů 
při 15 °C); [dle příslušných ustanovení ZSpD se množství vybraných výrobků vyjadřuje v těchto měřicích jednotkách:
• minerální oleje v 1 000 litrech při teplotě 15 °C (s výjimkou těžkých topných olejů podle § 45 odst. 1 písm. c) ZSpD a zkapalněných 
ropných plynů, u nichž se množství vyjadřuje v tunách čisté hmotnosti);

• líh v hektolitrech etanolu při 20 °C;
• pivo, víno a meziprodukty v hektolitrech;
• cigarety, doutníky a cigarillos v kusech; tabák ke kouření v kilogramech];

e) další údaje rozhodné pro výpočet výše spotřební daně dle příslušných ustanovení ZSpD:
• u lihu objemové procento lihu ve výrobku;
• u piva hmotnostní procento extraktu původní mladiny (v případě uplatnění snížené sazby pro malé nezávislé pivovary je 

nezbytné předložit i doklady prokazující zařazení pivovaru do příslušné velikostní skupiny);
• u cigaret délku tabákového provazce a cenu pro konečného spotřebitele;

[Písm. f) vyplníte pouze v případě, že vybrané výrobky jsou předmětem daně z lihu.]
f) kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 141/1997 Sb. – zaškrtněte odpovídající variantu určující 

druh a kvalitativní znaky lihu (např. „líh kvasný, bezvodý, obecně denaturovaný" nebo „líh syntetický, technický, zvláštně 
denaturovaný" apod.).

03 Účel použití přijímaných vybraných výrobků – a) a b) vyberte odpovídající variantu a uveďte konkrétní účel použití; c) předložte 
doklady prokazující zajištění odbytu fi nálních výrobků (jedná-li se o spotřebu).

04 Dodavatel vybraných výrobků – uveďte identifi kační údaje dodavatele; b) SEED ID – je evidenční číslo ke spotřební dani, které 
je v souladu s článkem 19 nařízení Rady č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní přiděleno správcem daně 
daňovým subjektům v jednotlivých členských zemích EU za účelem obchodování s vybranými výrobky v režimu podmíněného 
osvobození od daně. V případě více dodavatelů uveďte identifi kační údaje dalších dodavatelů v samostatné příloze. (V případě, 
že se jedná o vybrané výrobky, které držitel povolení dopravuje z jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od 
daně, uvede v tomto odstavci vlastní identifi kační údaje, jelikož držitel povolení v daném případě dodává osvobozené vybrané 
výrobky na daňovém území ČR sám sobě).

05 Místo uskladnění vybraných výrobků – uveďte přesnou adresu a popis místa uskladnění vybraných výrobků [písm. e) vyplníte 
(např. polohu dle souřadnic GPS) pouze v případě, nejsou-li místu uskladnění přiděleny identifi kační údaje uvedené v písm. c) 
a d); f) uveďte slovní popis, přiložte nákres místa uskladnění s vyznačením konkrétních skladovacích prostor apod.].

06 Způsob zabezpečení vybraných výrobků – specifi kujte způsob zabezpečení vybraných výrobků osvobozených od daně proti 
jejich neoprávněnému použití v rozporu se ZSpD.
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