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Oddíl VI

ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ
k prodeji za ceny bez daně

01 Evidenční číslo povolení

02 Povolení k prodeji za ceny bez daně dle ustanovení: § 36 ZSpD 
§ 87 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

03 Označení a popis prostor, ve kterých navrhujete prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně (uvedení leteckých linek, vymezení 
části tranzitního prostoru letiště + schéma, náčrt)

04 Název a množství (vybraných) výrobků, které budou prodávány za cenu bez daně
V případě výrobků, které nepodléhají spotřební dani, vyplníte pouze písm. a) a d).

a) název a obchodní označení (vybraného) výrobku

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

d) navrhovaný roční objem prodávaného (vybraného) výrobku (v měřicí jednotce dle ZSpD)

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

V případě více druhů vybraných výrobků uveďte údaje v samostatné příloze, příloha se pro více výrobků použije i v případě povolení k prodeji 
za ceny bez daně z přidané hodnoty [v rozsahu údajů a) až e)].

P O K Y N Y
k vyplnění oddílu VI – žádosti o změnu povolení k prodeji 

za ceny bez daně
01 Evidenční číslo povolení – vyplňte přidělené evidenční číslo povolení u kterého dochází ke změně/u kterého žádáte o změnu.
02 Povolení k prodeji za ceny bez daně dle ustanovení – zaškrtněte povolení, u kterého dochází ke změně.
03 Označení a popis prostor, ve kterých navrhujete prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně (uvedení leteckých linek, 

vymezení části tranzitního prostoru letiště + schéma, náčrt) – uveďte požadované údaje a přiložte požadované podklady.
04 Název a množství (vybraných) výrobků, které budou prodávány za cenu bez daně:

a) uveďte název a obchodní označení (vybraného) výrobku – (např. Vodka); 
b) vybraný výrobek je předmětem daně dle ustanovení ZSpD – např. dle § 67 odst. 1 ZSpD;
c) kód kombinované nomenklatury vybraného výrobku – např. 2208 60 11, v případě, že se kód kombinované nomenklatury 

u daně z tabákových výrobků 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;

d) navrhovaný roční objem prodávaného (vybraného) výrobku (v měřicí jednotce dle ZSpD)  – uveďte navrhované množství 
vybraných výrobků, které budou prodávány 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. 150,50 hektolitrů 
etanolu při 20 °C); [dle příslušných ustanovení ZSpD se množství vybraných výrobků vyjadřuje v těchto měřicích jednotkách:
• 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.
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